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ROLANDO FREITAS 

ANDEBOL 
• if 

Parte final... novamente traiçoeira 
+ Portugal claudicou nos últimos 
minutos e fica na última posição 
da Yellow Cup na Suíça 

ANDEBOL - YELLOW CUP - 3.•/4.*LUÇAR 

Eulachhalle. 

em WInterthur 

ÁUSTRIA r, PORTUGAL 

Thomas Bauer (GR) Alfredo Qukdana (GR) 
Krlstlan Plipovic (GR) Ricardo Candeias (GR) 
Doininik Sdénid  (7) Fábio  VickapX  
Janko Bozovk (2) Pedro Solta  (1) 
Christian Halmann (41 Cláudio Perimo  
Sebastian Frimmel Ricardo Pesqueira (3) 
Sebastian Feicirt¥r (2) Alguel Martins (1)  
Marta Klopdc  
Boris &Irak (1) 
Thomas Kandolf (3) Fábio Ma6alrães (2) 
Lukas Fnéstud$   Jorge  SMga 
• Vaheim Jelinek (2) Rui Silva (1) 
Nylcola Mb* "(4) Gilberto Duarte fij   
Tobias Wagner Tiago Rocha (6) 
Raul Santos (8) Bosko Bidanovic 
Christoph Neuhold (1) Pedro Mela (S) 

findam ionArd4101 

Álturnros 
Robin Sager e Stefan Stvger, da Suíça 

A exemplo do (ide aconteceu 
na véspera; na partida com a Suí-
ça, ontem, Portugal voltou a en-
contrar boas soluções ofensivas, 
criando vantagens de finalização 
perante urna pesada defesa aus-
tríaca, mas, defensivamente, a 
Seleção Nacional voltou a com-
prometer em largos períodos do 
jogo. A falta de intensidade foi 
urna das principais causas da der-
rota com a Áustria, por 34-30, o 
que ditou o 4.° lugar da Yellow 
Cup. 

No meio andebolístico fala-se 
em remates defensáveis para os 
guarda-redes, ora remates fortes 
da zona central da primeira linha 
com pouca oposição ou dos pi-
vots não entram nestas contas e, 
neste aspeto, Portugal pode e deve 
melhorar para chegar ao play-off 
de junho mais forte. É que ofen-
sivamente, e apesar da eficácia 

Rolando Freitas não foi feliz na Suíça 

não ter sido boa (30 golos em 52 
remates), o volume deixou boas 
indicações e este grupo tem argu-
mentos suficientes para atingir as 
três dezenas em qualquer jogo 
frente a qualquer adversário. Mas 
para ser bem sucedida, a defesa 
terá de impedir que o adversário 
atinja igualmente este número! 

A partida com os austríacos foi 
equilibrada. A 4 minutos do fim, 
Portugal perdia por 30-29 e dis-
punha de um livre de 7 metros 
que Tiago Rocha não concretizou, 
seguindo-se uma exclusão. Em 
inferioridade numérica, a Sele-
ção Nacional, orientada por Ro-
lando Freitas, sofreu dois golos 
(32-29) e não marcou, definin-
do-se aqui o destino do jogo, até 
porque os austríacos continua-
vam a encontrar espaços e a fina-
lizar a preceito! 

Seguem -se agora dois parti-
culares com a Islândia, a 6 e 7 na-
quele país, em mais uma etapa 
para preparar o pLay-off, que pode 
ditar a presença no Mundial de 
2017, em França. Recorde-se que 
Portugal ficará a conhecer o ad-
versário ainda durante este més, 
no Europeu da Polónia que co-
meça dia 16. 

Na final da Yellow Cup, a Tu-
nísia venceu a Suíça, por 37-29, 
e repetiu, assim, a conquista do 
ano passado. H. C. 

José G3sta 
António Arda (4) 
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ANDEBOL 

Portugal em último 

■ Portugal perdeu (34-30) 
com a Áustria e terminou no 
quarto e último lugar no tor-
neio de andebol Yellow Cup 
(Suíça). A Tunísia venceu a 
prova ao derrotar por 37-29 
os helvéticos na final. 
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Andebol
Portugal em quarto no Yellow Cup
Portugal perdeu, ontem, com a Áustria, por 34-30, em jogo de atribuição
dos terceiro e quarto lugares da 44.ª edição do Yellow Cup, competição
que contou com as presenças de Tunísia, Suíça, Portugal e Áustria. Ao in-
tervalo Portugal perdia por 16-14, mas o resultado final não reflete o
equilíbrio que marcou todo o encontro. Portugal entrou a defender com
Alfredo Quintana, Fábio Antunes, Pedro Portela, Jorge Silva, Bosko Bjela-
novic, Tiago Rocha e Gilberto Duarte. Nas acções atacantes saía Bosko
Bjelanovic que cedeu lugar a Rui Silva.
O jogo iniciou-se com as duas equipas a não mostrarem grande acerto
nas acções ofensivas e Portugal a desperdiçar os três primeiros ataques,
facturarando o seu primeiro golo aos quatro minutos, por intermédio de
Gilberto Duarte (1-1). Depois de um período em que o comando do mar-
cador pertenceu aos austríacos, Tiago Rocha marcou por duas vezes e
passou Portugal para a frente aos nove minutos (4-5). Apesar do equilí-
brio, ao intervalo a Áustria vencia por 16-14. Para a segunda parte, Portu-
gal deu a volta ao marcador e passou para o comando (16-17) aos 32 mi-
nutos. Com um remate muito feliz de Kandolf Thomas, a Áustria ampliou
a vantagem para dois golos (29-27) e o jogo ganhou maior velocidade
nos cinco minutos finais (30-29). Portugal correu atrás do prejuízo e o ad-
versário aproveitou para conquistar uma vantagem de quatro golos, fi-
xando o resultado final (34-30).
Na final, a Tunísia venceu à Suíça por expressivos 37-29.
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Pedro Portela foi o segundo melhor marcador de Portugal 

PORTUCAL 
Alfredo~ 
Ricvdo 
AntódoAreia 4 
Gilberto Duarte 3 
Rui Silva 
Fát4,144(phies 
Boskogelanovk • 
Pedro Solha 1 
"nage Roda 6 
CitiudePedm - 
Ricardã 
FibloAnkines 4 
Weío.  

1 
lorgagra 
Joetámb 

~nadar: 
Rolancb Freitas 

Seleção continua preparação 
com mais dois jogos na Islandia 
Após esta presença na Yellow Cup, a Seleção Nacional 
ruma hoje até Reiquejavique, onde quarta e quinta-feira 
irá defrontar, em dois jogos, a Islândia, país que se 
encontra na fase final da preparação para o Campeonato 
da Europa, que se irá disputar a partir do dia is na 
Polónia. A comitiva nacional, tal como já havia sido 
anunciado quando foi revelado o lote de convocados, irá 
sofrer uma alteração de centrais, com o portista Miguel 
Martins, que regressa já a Portugal - para participar no 
Torneio das Quatro Nações, destinado ao escalão de 
juniores -, a ceder o lugar ao benfiquista Tiago Pereira. 

e: >I :7-1, Seleção Nacional concluiu a presença na Yellow Cup 
com nova derrota, frente à Áustria, em mais um jogo equilibrado 

Portugal voltou 
a falhar no final 
Euiachhalle. ern WintartNr_ 
Arbitym Robln Saper e Stebn5tY9er 
r$11.0. 

ÁUSTRIA 
Tboiresearer Gr 
KristianPipaic -de;  

Domini( Schmid 7 
lanko Bom& 2 
Clristian Hallrnann 4 
Sibirtian Primarei • 

Fekhilnor 2 

itarkan Klapdc - 
Doris Nrrook 1 
ibenesKancbt 3  
Liiasnabsttick - 
181hin kik. 2 

Mis %tapir  -  
~Sart= 8 
C. Neuhoid 1 

Tal como sucedera na 
véspera frente à Suíça, a 
Seleção Nacional de 
andebol perdeu um jogo 
equilibrado, com a Áustria, 
para a Yellow Cup. Mais 
uma vez, tudo se decidiu 
nos últimos minutos 

AUGUSTO FERRO 

***Portugal saiu da Yellow 
Cup, torneio suíço que cum-
priu a 4-4.a edição, no quarto e 
último lugardepois ter perdi-
do com a Áustria, por 34-30, 
num jogo que esteve sempre 
equilibrado. 

Portugal entrou em jogo 
com uma alteração defesa-
ataque, protagonizada por 
Bosko Bjelanovic e Rui Silva, 
e encontrou-se pela primeira 
vez a vencer aos nove minu-
tos, apósTiago Rocha ter mar-
cado dois golos seguidos, co-
locando o marcador em 4-5. 
Depois de Rolando Freitas ter 
feito - como frente à Suíça a 
substituição dos pontas e co-
locado Ricardo Pesqueira 
também em campo, o resulta-
do continuou equilibrado, e 
assim se manteve já com Mi-
guel Martins e Cláudio Pedro-
so em jogo. Aos 20 minutos, 
do sete inicial só restavam Al-
fredo Quintana e Gilberto 
Duarte. 

E foram algumas falhas do 
sete luso a levar a que se che-
gasse ao intervalo com os aus - 
triacos a vencerem pordoisgo-
los de diferença. 

Portugal entrou bem no se- 

"Defrontá-
mos duas 
equipas que 
estão a 
disputar os 
jogos de 
qualificação 
para o play-
off para o 
Mundial" 

-Fizemos 
uma gestão 
de jogado-
res, o que 
por vezes 
leva a que 
possa haver 
alguma 
quebra" 

Rolando 
Freitas 
Selecionador 

gundo tempo e em dois minu-
tos voltou a ficar à frente (16-
17). O jogo, tal como sucedera 
no sábado, ganhou então in-
tensidade, com muitos golos 
de parte a parte e ataques su-
periores às defesas. A dez mi-
nutos do apito final registava-
se um empate a 26 golos. 

Depois, a Áustria conseguiu 
adiantar-se e, quando Portu-
gal tentou equilibrar de novo, 

o adversário aproveitou para 
conquistar uma vantagem de 
quatro golos de que nunca ti-
nha usufruído antes. E foi as-
sim que terminou a partida. 

Nojogoquedefiniu o vence-
dor deste torneio, a Tunísia 
ultrapassou à Suíça com uns 
claros 37-29. Ao intervalo, os 
africanos já comandavam o 
marcador com alguma folga 
(20-15). 

Treinador: 
P Jóhannesson 

Ao Inftorval!1!5-14 
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Portugal 
acaba em quarto 
na Suíça 

• Portugal perdeu, ontem. 
com  a Áustria, 34-30, em 
Jogo de atribuição dos ter-
ceiro e quarto lugares da 
44.' edição do Yellow Cup. 
competição disputada na 
Suíça que contou com as 
presenças de Tunísia. Por-
tugal e Áustria, para além 
da seleção da casa. Ao in-
tervalo, a seleção nacional 
já perdia por 16-14. 
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Gilberto Duarte, do FC Porto, foi titular

e marcou o primeiro golo frente à Áustria,

mas não evitou a derrota lusa. © YOED COEHEN

Portugal quarto
na Yellow Cup
Andebol. Seleção Nacional perde com Áustria e fica no último

lugar do torneio suíço. Equipa viaja agora para a Islândia.

A derrota de ontem frente aos aus-
tríacos por 34-30, no jogo de atri-
buição dos terceiro e quarto luga-
res da 44.ª edição da Yellow Cup,
deixou Portugal no último posto da
competição, que contou ainda com
as presenças de Tunísia e Suíça,
com quem a equipa das quinas
perdeu no sábado (33-31).

Após a presença na prova que de-
correu em Winterthur, a equipa das
quinas parte hoje para Reiquejavi-
que, capital da Islândia, onde, quar-
ta e quinta-feira, vai defrontar a for-
mação islandesa, em dois encontros
de caráter particular – registe-se
que a Islândia está a preparar o Eu-
ropeu da Polónia, no qual irá parti-
cipar, a partir de 15 de janeiro.
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CERTEIRO. Tiago Rocha marcou 6 golos à Áustria 

ANDEBOL 

CONTINUAM A FALTAR 
IDEIAS VENCEDORAS 
Portugal volta a perder, 
desta vez frente à Áustria, 
e fica no último lugar da 
Yellow Cup, na Suíça 

10111011 34 
ÁUSTRIA 

30 
PORTUGAL 

   

P. Jobannesson°  
U.S Ext 

°Rolando Freitas  
GIS EXC 

T. BAUER O O O A. QUINTANA® O O 
RAUL SANTONS 8 O B. BJELANOVIC O 1 
DOMINIK SCHMID7 O G. DUARTE 3 O 
NYKOLA BILYK 4 O JORGE SILVA O O 
C. NAUMANN 4 O PEDRO PORTELA 5 O 
T KANDOLF 3 O F. ANTUNES 4 O 
WILHELM JELINEX 2  1 TIAGO ROCHA 6  1 

PILIPOVICO O O R CANDEIAS o O O 
JANKO BOZOVIC 2 O R.PESOUEIRA 3 1 
S. FEICHTINGER 2 O MIGUEL MARTINS 1 1 
C. NEUHOLD 1 1 ANTÓNIO AREIA 4 O 
BOM ZIVKOVIC 1 O F. MAGALHÃES 2 O 

TOBIAS WAGNER O 1 RUI SILVA 1 O 
1. FRUHSTUCK O O PEDRO SOLHA 1 O 
S. FRIMMEL O O C. PEDROSO O O 
MARIAN KLOPCIC O O JOSE COSTA O O 

AO INTERVALO: 16.14 

LOCAL: E ulach Halle, em Winterthur, Suíça 

ÁRBITROS: Robin Sager e Stefan Slyger (SUO 

ALEXANDRE REIS 

Entre° antigo ciclo do selecio-
nador sueco, Mats Olsson, consi-
derado demasiado caro, e o cio 
atual, Rolando Freitas, bem mais 
económico façe às finanças fede 
rativas, pouca coisa mudou na Se 
leção Nacional. Portugal saiu on -
tem de cabeça baixa e no último 
lugar da Yellow Cup, disputada 
em Winterthur (Suíça), ao perder 
com a Áustria, por 34-30. 

Com agenda marcada para ju-
nho, a primeira equipa a apurar-
se para o playoff de acesso ao 
Munclial'2017 continua vulgar, 
depois de na véspera ter perdido 
(31-33) com a turma anfitriã. 

As ideias vencedoras conti-
nuam em défice, apesar de Portu-
gal ter tido uma boa campanha na 
Ligados Campeões com o FC Por-
to e de ter dois clubes, ABC e 13en -
fica, nos 'oitavos' da Challenge. 

A saída de jogadores para o es-
trangeiro, como Tiago Rocha, 
Wilson Davyes, José Costa ou Jor-
ge Silva, por exemplo, ou a natu-
ralização do cubano Alfredo 
Quintana, foram oportunidades 
sem aproveitamento prático. 

No rescaldo da Yellow Cup, des - 
taques individuais para Tiago Ro-
cha, melhor marcador de Portugal 
com 10 golos (6 à Áustria e 4 à Suí- 

ça) e uma eficácia de 83%, Pedro 
Portelx(8 e 61%), Fábio Antunes 
(7 e 87%) e Gilberto Duarte (6 e 
50%). 

Rolando Freitas queria mais: 

"Temos de fazer evoluir a nossa 
defesa e ser mais regulares ao lon - 
go de cada jogo. São as duas ques-
tões que queremos melhorar nos 
jogos seguintes com a Islándia." 

Seguem -*se os dois jogos de pre-
paração (quarta e quinta- feira), 
em Reykjavic, desta vez frente a 
uma seleção de topo. 

Já a Tunísia renovou o triunfo na 
Yellow Cup ao bater (37-29) on-
tem a Suíça de forma clara. o 
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A8 Angola já conhece o calendário para o Campeonato Africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-01-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f96320d

 
04-01-2016 08:14
 
 A equipa angolana estreia-se frente ao Quénia.
 
 Foto: EHF
 
 O torneio decorre entre 21 e 30 de janeiro
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior masculina de andebol que de 21 a 30 do corrente vai disputar o
campeonato africano na cidade do Cairo (Egito) já conhece o horário e dias de jogo.
 
 O sete angolano vai jogar nos pavilhões Main Hall e Hall 2.
 
 Dia 21 de Janeiro:
 
 Angola - Quénia (14h00)
 
 Dia 22 de Janeiro:
 
 Líbia - Angola (16h00)
 
 Dia 23 de Janeiro:
 
 Angola - Congo (15h00)
 
 Dia 24 pausa geral
 
 Dia 25 Janeiro:
 
 Angola - República Democrática do Congo (18h00)
 
 Dia 26 de Janeiro:
 
 Tunisia - Angola (17h00)
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O ANDEBOL. Manolo Cadenas, o 
selecionador espanhol e treinador 
de Tiago Rocha no Wisla Plock, disse 
que nào continuara no clube polaco 
porque o novo presidente não confia 
no seu trabalho. 
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Nikola Portner (GR) 
Andy Schmid (8) 
Daniel Feilmann (1) 
Manuel liniger (4) 
Fabio Baviera  (2)  
Roman Sidorowia (2) 
lonas Dahler (1) 
Lukas Deschuranden (4) 
Nkolas Raemy (5) 
Dimitrij Kuttel (1) 
Valentin Striffeler 
Stefan Frelvogel 
Thomas Tiofstetter  (1) 
Luca Linder (3) 
Michal Svajlen (1) 

ROLF BRACH 

PAULO SANTOS/Ag- 

O ponta-esquerda do Sporting, Pedro Solha, marcou três golos na Yellow Cup 2016 

Maldição em terras helvéticas 
Portugal perde com Suíça e joga hoje com a Áustria para os 3.° e 4.° lugares da Yellow Cup 

o Seleção Nacional claudicou nos últimos 10 minutos da partida frente aos anfitriões 

ANDEBOL — YELLOW CUP — MEIA-FINAL 

Eulachhalle, em Winterthur, 
na Sulca 

• PORTUGAL 

Andreas Portmann (GR)  
Ricardo Candeias (GR) 
Fábio Vidrago (3) 
Pedro Solha (3) 
Cláudio Pedroso (3) 
Ricardo  Pesqueira (1)  
Miguel Martins (1) 
José Costa (4) 
António Areia (2)  
Fábio  Magalhães  (1) 
Jorge Silva 
Rui Silva (3) 
Gilberto Duarte (3) 
Tiago Rocha (4) 
Bosko Bjelanovic 
Pedro Portela (3) 

ROLA« FREITAS 
_ . . 

ARBIT-F“I 

F,lbi211[3:11J1114ft e 535(113 Wild. d3 Alemanha 

por 

HUGO COSTA 

p
ORTUGAL voltou a não se 
dar bem em terras hel-
véticas. Depois do empa-
te a 26 golos na qualifica-
ção para o Europeu 2014, 

ontem sofreu desaire, por 33-31, 
em jogo da 44.,  edição da Yellow 
Cup. Um desfecho infeliz, tendo 
em conta o bom jogo ofensivo luso  

- esteve a ganhar por 3 golos, 17-
-20, 18-21 e 19-22—, trunfo que já 
havia demonstrado no apuramen-
to para o Europeu de 2016, quan-
do foi a 10.a seleção mais concre-
tizadora entre as 28 participantes. 

O problema luso foi a defesa, pois 
se, por um lado, Quintana e Candeias 
somaram 7 defesas (mais uma que 
o par de guardiões suíços), por ou-
tro, faltou mais contacto na primei-
ra linha suíça onde pontificou An- 

dre Schmid, claramente a estrela 
maior e que marcou 3 dos últimos 
4 golos da sua equipa, dando a se-
gunda liderança depois do interva-
lo, com o marcador a registar 30-29, 
decorridos 53.46 minutos. 

De resto, o jogo português foi 
bonito e eficaz: transições rápidas, 
variadas soluções de finalização 
entre 1.° e 2.' linha, tudo bem de-
senhado e concretizado. Porém, a 
Suíça fez o mesmo e por diversas  

vezes ganhou situações de superio-
ridade para finalizar nas pontas. 

Quando a defesa lusa oscilava 
para impedir o último passe, eis 
que a bola regressava às mãos de 
Schmid ou Raemy, que conse-
guiam finalizar a preceito. 

A 57 segundos do final, a per-
der por 32-31, Rolando Freitas pe-
diu desconto de tempo, mas o re-
mate rápido de Gilberto Duarte foi 
parado por Portmann (um dos res-
ponsáveis pelo êxito helvético), e 
no último ataque Liniger senten 
ciou O jogo da p, >rua esquerda. 

Hoje Portugal terá teste inte-
ressante com a Áustria (12 h em 
Portugal continental) no jogo dos 
3.0 e 4.2  lugares do torneio. O ad-
versário perdeu (34-29) ontem 
com a Tunísia, que repete a final do 
ano passado frente à Suíça. 

Tem a palavra 

INFELIZES 

Acho que fizemos um bom jogo 
ofensivo, apesar das dificuldades que a 
Suíça nos colocou, mas nào estivemos 
bem em termos defensivos. Não 
fomos tão felizes,.o jogo equilibrou-se 
mais e, na parte final, a Suiça foi uma 
feliz vencedora. Portugal também 
poderia ter saido daqui com o triunfo 

ROLANDO FREITAS 
selecionador nacional 

 

15 
AO 

~VALO 16 
Alfredo Quintana (GR) 
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Madeirenses na selecção 
Liya Mingaleeva, do Club Sports 
Madeira e Patrícia Morais, da 
Bartolomeu Perestrelo foram as 
atletas da Madeira que estive-
ram em evidência na passada se-
mana ao serviço da selecção 
portuguesa de juniores B em an-
debol feminino. 

Portugal veio a participar na 
edição de 2015 do Torneio 
Kakygaia, que teve lugar na ci-
dade de Gaia, tendo a selecção  

das quinas terminado na quarta 
posição final. 

Já na primeira fase da prova Por-
tugal terminou no segundo lugar 
do grupo A, depois de ter conquis-
tado duas vitórias e uma derrota 
Já na fase final a jovem selecção 
perdeu com o CALE nas meias-fi-
nais por 24-21 e na atribuição do 
terceiro e quarto lugar, Portugal 
voltou a perder, agora diante do 
Colégio de Gaia por 26-21. 

Liya e Patrícia integraram a selecção de juniores B. FOTO ANTÓNIO OLIVEIRA 
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sukA 
PORTUGAL 
Eulachhalle, em Winterthur 
ÁrbltroaFal:4anBaumgart e Saseha Wild 
(Alemanha) •-..- 

Cláudio Pedroso fez três golos frente à Suíça 

ANDEBOL Portugal perdeu na estreia na Yellow Cup, frente à seleção anfitriã, numa partida em 
que esteve no comando a maior parte do tempo mas cedeu nos dois últimos minutos 

Suíça soube dar a volta 
MICO 
AnAiiiPortmim Gr 
lakdaPortner Gr 
ArekiSchirdid 8 
DadelFeIrrann 1 
Mental Mor 4 
Fabio Baviera 2 
RannoSidaeata 2 
bnasDider 1 
LDesdvvanerin 4 
taleilashemy 5 
~ti Kuttfd 1 
WontinSallTder - 
~gel—  • 
'lhamas lidstetter 1 
Luta Under 3 
MktialSvalein 1 

Treinador: 
Rolf Brack 

Aolntervalo 15-16. 

AUGUSIOPEARO 
••• A Seleção de andebol 
perdeu o primeiro dos qua-
tro jogos agendados para esta 
fase de preparação. Na Suíça, 
perante o país anfitrião, Por-
tugal não foi inferior, mas 
uma fase de desacerto nos  

minutos finais levou à der-
rota, num jogo que esteve 
quase sempre controlado, 
com o sete luso na frente do 
marcador. 

Aparecendo com duas no-
vidades entre os 16 jogadores 
utilizados, em relação aos 
inicialmente convocados -
Jorge Silva e José Costa, que 
renderam João Ferraz e Bru-
no Moreira, respetivamente 
-, Portugal apostou na rota-
tividade de toda a equipa, 
enquanto os helvéticos, jo-
gando em casa e com o pavi-
lhão de Winterthur comple-
tamente cheio, a exigir uma 
atitude cem por cento com-
petitiva, nunca prescindiu 
de ter em campo os elemen-
tos que davam mais rendi-
mento. 
A maturidade dos portu-

gueses foi dando resposta ao 
empenho do adversário e 
uma entrada bem consegui-
da no início do segundo 
tempo até podia ter sido de-
cisiva para as cores nacio-
nais - Portugal esteve a ven- 

cer em três ocasiões por três 
golos de diferença -, contu-
do os suíços não desistiram 
e empataram a 25 golos a 11 
minutos do final. 

Tudo ficou resolvido nos 
dois minutos derradeiros: 

"'Na parte final 
acabou por ser a 
Suiça urna feliz 
venew!ata" 
Rolando Freitas 
Selecionador de Portugal 

com o jogo em 31-31, Portu-
gal não voltou a marcar e a 
Suíça aproveitou. 

Hoje, Portugal faz o último 
encontro neste torneio, ten-
do como adversário a Áustria 
- que perdeu na ronda inau-
gural com a Tunísia, por 34-
29 -, a fim de definir o tercei-
ro e o quarto lugar. 

PORTUGAL 
üfre-croZiiiiiiine Gr 
Rkard-o-banddes Gr 
AntánloAreia 2 
GbertoDuarte 
Rul Sava 3 
Mio lambias 
BockeillelanovIc 
PedroSdha 3 
TheaRecha 4 
CducilloPeckeo 3 
ladedoPeequelra 1 
RfibloAntunes 3 
hdroPateti 3 
lalgudleados 1 
braga* 
JoséCosta 

'Ninada: 
Rolando Freitas 
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Portugal em quarto na Suíça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-01-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4962239

 
Equipa de Rolando Freitas perdeu com Áustria, por 34-30, no jogo entre os vencidos do dia anterior A
Seleção Nacional de andebol perdeu este domingo com a Áustria, por 34-30, em jogo do segundo e
último dia da Yellow Cup. Depois de ter perdido, ontem, frente à Suíça - a equipa da casa - , por 33-
31, a formação das Quinas deixa esta competição apenas com derrotas, partindo esta segunda-feira
para a Islândia, onde fará dois jogos particulares com a seleção local, integrados no esquema de
preparação dos nórdicos para o Campeonato da Europa da Polónia, que arranca no próximo dia 15.
 
 2016-01-03T15:17:00Z
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Portugal 
perde com a Suíça 
e falha final 
• Depois de estar grande 
parte do jogo na frente do 
marcador, a seleção portu-
guesa não foi capaz de tra-
var a reação dos suíços (33-
-31), nas meias-finais da 
Yellow Cup, em Winterthur, 
Suíça. Hoje, Portugal de-
fronta a Áustria, que perdeu 
com a Tunísia (29-34), na 
luta pelo terceiro lugar. 

Página 14



A15

  Tiragem: 76768

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 10,27 x 18,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62507797 03-01-2016

ANDEBOL 

Portugal surpreendido 
nos minutos finais 
EM Portugal continua a de-
monstrar muitas fragilidades, 
tendo perdido (31-33) ontem 
nas meias-finais da Yellow 
Cup, perante a turma anfitriã 
da Suíça, que nos últimos qua-
tro confrontos diretos apenas 
conseguira um empate. A 
equipa das quinas vai contes - 
tar-se hoje com a disputa do 3.`-' 
lugar frente à Áustria, que ce-
deu (29-34) com a Tunísia. 

Num jogo equilibrado, a Se-
leção dominou os primeiros 47 
minutos (25 - 24) e a marcha do 
marcador. Só que Portugal, a 
ter várias vantagens de três 
golos (22-19, por exemplo aos 
40 minutos), não soube con-
firmar o favoritismo, nem teve 
consistência para manter as 
distâncias, efetuando muitas 
trocas de jogadores. 

Já a Suíça, apoiada pelo seu pú-
blico, demonstrou determina- 
ção, experiência e eficácia de jo- 
gadores como Andy Schmid (oito 
golos). E soube matar o jogo, ao 
invés de Portugal, sem velocida-
de, apesar de ter equipa mais jo-
vem, embora taticamente fraca. 

O jogo acabou por se decidir 
nos pormenores, com a Suíça a 
ser ligeiramente melhor na eficá-
cia atacante (73 contra 72%), blo - 
queando a defesa portuguesa, 

33 31  ai 
SUIÇA 

RolfBrackO  
GtS EXC 

PORTUGAL 

°Rolando Freitas  
615 EXC 

A.PORTMANN o A.QUINTANA 111 O o 
ANDY SCHMID 8 o F. MAGALHÃES 1 
NICOLAS RAEMY 5 o G. DUARTE 3 o 
DESCHWANDEN 4 8 8.1ElANOvIC O 
MANUEL UNIGER 4 o ANTONIO AREIRA 2 o 
ZUCA UNDER 3 o PEDRO SOLHA 3 o 
FABIO BAVIERA 2 o TIAGO ROCHA 4 o 
N. PORTNER O o R. CANDEIAS(' O o 
R. SIDOROWICZ 2 o MIGUEL MARTINS1 o 
JONAS DAHLER 1 o RUI SILVA 3 
DIMITRU KUTTEL 1 o C. PEDkOSO 3 o 
D. FELLMANN 1 o PEDRO PORTEIA 3 
T. HOFSTETTER 1 FABIO ANTUNES 3 o 
MICHALSVAJLEN 1 o R;  PESQUEIRA 1 o 
V.STRIFFEIER O JOSE COSTA 4 o 
STEFAN REIVOGELO  JORGE SILVA O 

AO INTERVALO: 15-16 

LOCAL: Eulach lialle, em Winterthur, Suíça 

ÁRBITROS:Fabian Baumgart e Sasha Wild 
(ALE) 

que sofreu 18 golos na 2.4  parte! 
Com registos como este, muito 
dificilmente as quinas vão apu-
rar-se em junho para o Mundial 
da Polónia em 2013. 

Segundo o selecionador Ro-
lando Freitas, o triunfo da Suíça 
foi um sortilégio: "A vitória po-
dia ter sorrido a qualquer equipa. 
Não estivemos bem defensiva-
mente. Na parte final, a Suíça foi 
feliz. Mas Portugal também po-
deria.ter triunfado." o A.R. 
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SÉRVIA (POLO AQUÁTICO) 
Mais unia vez, uni país, no caso a Sérvia, detém mais 
títulos mundiais por ser herdeira dos conquistados 
por uma outra nação que já não existe, a Jugoslá-
via. Os sérvios têm assim cinco campeonatos do 
Mundo, mais dois do que a Hungria e a Itália. 

leielffil~  Desporto oriundo de Inglaterra e 
com larga expressão nos países 
anglófonos, tem nos australianos 
os atuais detentores do título 
mundial, eles que dominam a mo-
dalidade com cinco campeonatos 

1,  conquistados, quatro dos quais 
desde 1999. Curiosamente, a In-
glaterra nunca se sagrou campeã. 

RÚSSIA 
(HÓQUEI NO GELO) 
A superioridade russa deve-se em muito aos 
22 títulos mundiais conquistados pela URSS, 
já que, participando sozinho, o país tem ape-
nas cinco troféus, fazendo um total de 27. Não 
fora isso e o Canadá, com 25 títulos, incluindo 
o de 2015, sena o dominador da modalidade. 
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* Na versão masculina dos desportos colectivos 

BRASIL 
(FUTSAL) 
Em sete edições do Campeonato do Mun-
do, apenas dois países se sagraram cam-
peões, o Brasil e a Espanha, mas 
com larga vantagem para os 
sul-americanos, com cin-
co troféus. O melhor 
que Portugal conse-
guiu foi um 3.° lugar 
em 2000. NOVA ZELÂNDIA 

(RÂGUEBI) 
Com a conquista do título mundial 
em outubro lio ano passado, os 
neozelandeses isolaram-se na 
frente da lista dos países com 
mais troféus. Levam agora três vi-
tórias, contra duas de Austrália e 
África do Sul. Para além disso, a 
Nova Zelândia tem ainda uma me-
dalha de prata e duas de bronze. 

ESP4NHA 
(HÓQUEI EM PATINS) 
Os cinco títulos consecutivos, de 2005 a 
2013, colocaram os espanhóis na lideran-
ça dos países mais galardoados no Mun-
dial nesta modalidade (15). Portugal, que 
não vence o certame desde 2003, tem 
apenas menos um título (14). Muito longe 
está o atual detentor, a Argentina (5). 
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Os 10 4- 

FRANÇA 
(ANDEBOL) 
O domínio dos france-
ses nos últimos seis 
anos nesta modalida-
de valeu-lhes serem 
os líderes dos títulos 
mundiais. Dos cinco 
troféus conquistados, 
três foram arrecada-
dos desde 2009, in-
cluindo o de 2015. 
Para trás já ficaram 
Suécia e Roménia (4 
vitórias cada). 

ESTADOS 
UNIDOS 
(BASQUETEBOL) 
Os EUA são o país com mais meda-
lhas de ouro em mundiais. Mas só 
cinco em 17 edições? Pois, mas é 
preciso não esquecer que, desde 
1950 até 1990 (e em 1998), a sele-
ção norte-americana era composta 
por jogadores universitários. Só em 
1994 se abriram as portas aos pro-
fissionais da NBA, que ganharam 
três das últimas seis edições. 

RUSSIA  (VOLEIBOL) 
Bem, a Rússia não é bem o país mais galardoa-

do no Mundial da FIVB. A solo', ven-
ceu apenas duas edições, mas 

oficialmente é considera-
da a herdeira dos qua-

tro títulos conquista-
dos antes pela 
URSS (mais qua-
tro). Os detentores 
em título são, no 
entanto, os Esta-
dos Unidos. 

BRASIL 
(FUTEBOL) 
Sim, para além de sexistas, tí-
nhamos de deixar o desporto-
rei para o fim, onde os impera-
dores continuam a ser os bra-
sileiros, com cinco títulos 
mundiais (1958, 1962, 1970, 
1994 e 2002). Mas a canari-
nha já não é o que era e Ale-
manha e Itália já estão ali mui-
to perto (4 títulos cada). 
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Os melhores países em cada modalidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-01-2016

Meio: Sábado Online

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

 
10:59 . Record
 
 Por Record
10. Austrália - Críquete
Desporto oriundo de Inglaterra e com larga expressão nos países anglófonos, tem nos australianos os
atuais detentores do título mundial, eles que dominam a modalidade com cinco campeonatos
conquistados, quatro dos quais desde 1999. Curiosamente, a Inglaterra nunca se sagrou campeã.
9. Rússia - Hóquei no gelo
A superioridade russa deve-se em muito aos 22 títulos mundiais conquistados pela URSS, já que,
participando sozinho, o país tem apenas cinco troféus, fazendo um total de 27. Não fora isso e o
Canadá, com 25 títulos, incluindo o de 2015, seria o dominador da modalidade.
8. Sérvia - Polo aquático
Mais uma vez, um país, no caso a Sérvia, detém mais títulos mundiais por ser herdeira dos
conquistados por uma outra nação que já não existe, a Jugoslávia. Os sérvios têm assim cinco
campeonatos do Mundo, mais dois do que a Hungria e a Itália.
7. Brasil - Futsal
Em sete edições do Campeonato do Mundo, apenas dois países se sagraram campeões, o Brasil e a
Espanha, mas com larga vantagem para os sul-americanos, com cinco troféus. O melhor que Portugal
conseguiu foi um 3.º lugar em 2000.
6. Nova Zelândia - Râguebi
Com a conquista do título mundial em outubro do ano passado, os neozelandeses isolaram-se na
frente da lista dos países com mais troféus. Levam agora três vitórias, contra duas de Austrália e
África do Sul. Para além disso, a Nova Zelândia tem ainda uma medalha de prata e duas de bronze.
5. Espanha - Hóquei em patins
Os cinco títulos consecutivos, de 2005 a 2013, colocaram os espanhóis na liderança dos países mais
galardoados no Mundial nesta modalidade (15). Portugal, que não vence o certame desde 2003, tem
apenas menos um título (14). Muito longe está o atual detentor, a Argentina (5).
4. França- Andebol
O domínio dos franceses nos últimos seis anos nesta modalidade valeu-lhes serem os líderes dos
títulos mundiais. Dos cinco troféus conquistados, três foram arrecadados desde 2009, incluindo o de
2015. Para trás já ficaram Suécia e Roménia (4 vitórias cada).
3. Estados Unidos - Basquetebol
Os EUA são o país com mais medalhas de ouro em mundiais. Mas só cinco em 17 edições? Pois, mas é
preciso não esquecer que, desde 1950 até 1990 (e em 1998), a seleção norte-americana era
composta por jogadores universitários. Só em 1994 se abriram as portas aos profissionais da NBA,
que ganharam três das últimas seis edições.
2. Rússia - Voleibol
Bem, a Rússia não é bem o país mais galardoado no Mundial da FIVB. A 'solo', venceu apenas duas
edições, mas oficialmente é considerada a herdeira dos quatro títulos conquistados antes pela URSS
(mais quatro). Os detentores em título são, no entanto, os Estados Unidos.
1. Brasil - Futebol
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Sim, para além de sexistas, tínhamos de deixar o desporto-rei para o fim, onde os imperadores
continuam a ser os brasileiros, com cinco títulos mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Mas a
canarinha já não é o que era e Alemanha e Itália já estão ali muito perto (4 títulos cada).
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1 AGENDA 2016 EVENTOS MAIS RELEVANTES 

Um grupo vitorioso, com Fernando Santos ao comando, não esconde a ambição de ser feliz no 16 

JANEIRO 
02— FUTEBOL NACIONAL 
-9 Liga, Sporting — FC Porto 
02 a 16 — AUTOMOBILISMO 
4  38.' ediçào do Rali Dakar, Argentina 
07 — ORGANISMO DESPORTIVO 
4  Cerimónia de entrega do prémio 
Jogador Africano 2015 
07  a  10 — FUTSAL 
4 Taça da Liga, em Oliveira de Azeméis 
08a 10 — ANDEBOL 
-9 Torneio Quatro Nações juniores 
09 — RÂGUEBI 

'Challenge Cup' 
10 a  19 — POLO—AQUÁTICO 
4 Campeonato Europeu feminino 
11—FIFA 
4 Entrega da Bola de Ouro 2015 
16 — HÓQUEI EM PATINS 
9 Liga Europeia e Taça CERS 
16 — FUTEBOL NACIONAL 
-3 Taça de Portugal, quartos de final 
17 — ANDEBOL 
4 Qualificação Europeia 10, Polónia 
18 a 31 — TÉNIS 
4  Open Austrália 
22  a  24— AUTOMOBILISMO 

WRC Rali Monte Carlo 
23a 25 — ARTES MARCIAIS 
4 Europeu de Jiu-Jitsu Brasileiro 2015, 
Lisboa 
26 — FUTEBOL NACIONAL 
-4 Taça da Liga, 3.' Fase, 3.' Jornada 
30 — ATLETISMO 
4 Campeonato Nacional de Clubes 
30  a  31— AUTOMOBILISMO 
3 24 horas Daytona, EUA 
30  a  31— NATAÇÃO 
4 Open Internacional de Masters de 
Inverno 
30  a  31— RÂGUEBI 
4  Mundial de Sevens, na Nova Zelândia 
30  a  31— JUDO 
4 Open Bulgária 

FEVEREIRO 
02  a  04 — FUTEBOL NACIONAL 
4  Taça Portugal, meia-final, 1.' mão 
04— FUTSAL 
4 Fase Final Campeonato Europa. 
Eslovénia — Portugal 
04— HÓQUEI PATINS 
4 Liga Europeia e Taça CERS 
05  a  07 — TÉNIS DE MESA 
3 Taça da Europa 'top' 16, Gondomar 
06a 07 — JUDO 
9 Grand Slam Paris 
06 — FUTSAL 

Fse Final Campeonato Europa. 
Portugal — Sérvia 
07 — FUTEBOL AMERICANO 
4 Super Bowl 
09 a 11—  FUTEBOL NACIONAL 
9 Taça da Liga, meias-finais 
12  a  14 — AUTOMOBILISMO 
9 WRC Rali Suécia 
14 — FUTEBOL NACIONAL 
4 Liga, Benfica — FC Porto 
14 — BASQUETEBOL 
4  65.' All Star Game NBA 
14  a  15 — VELA 
-9 Vilamoura Cup 
16 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Liga dos Campeões oitavos de 
mão: Benfica-Zenit 
17— FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Liga dos Campeões 1/8 final, 1' mão  

17a 21— CICLISMO 
-9  Volta ao Algarve 
18— FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga Europa 1/16 final, 1' mão. 
Dortmund-FC Porto: Sporting- 
Leverkusen; Sion-SC Braga 
15a 21 — JUDO 

GP Dusseldorf 
19 a 22 — AUTOMOBILISMO 

Baja Rússia 
20 — BASQUETEBOL 

Apuramento para Eurobasket 2017 
feminino 
21— ATLETISMO 

Crosse das Amendoeiras, Albufeira 
23 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Liga dos Campeões 1/8 final, 1' mão 
24 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
• 4  Liga dos Campeões 1/8 final,1." mão 
24 — BASQUETEBOL 
4 Apuramento para Eurobasket 2017 

feminino 
24— FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga Europa 1/16 final,1.' mão. SC 
Braga-Sion 
25 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga Europa 1/16 final, 1.' mâo. FC 
Porto-Dortmund; Leverkusen-Sporting 
25 — FIFA 
4 Eleições para a presidência da FIFA 
28 — ATLETISMO 

1' Meia Maratona de Braga 
28  a  06/03 — TÉNIS DE MESA 
4 Campeonato do Mundo, Malásia 

MARÇO 
01  a  03 — FUTEBOL NACIONAL 
-3. Taça Portugal, 1/2 final, 2.' mão 
01  a  03 — GINÁSTICA 
-3 Campeonato Mundo Acrobática, China 
02  a  05 — SELEÇÕES 
4  XXIII edição da Algarve Cup 
03  a  06 — GOLFE 
4 Campeonato Mundo EUA 
04a 05 — TRIATLO 
-9 Open Dubai 
04  a  06 — TÉNIS 
4 Taça Davis 
04a 06 — RÂGUEBI 
4 Mundial de Sevens, nos EUA 
04  a  06 — AUTOMOBILISMO 

WRC Rali México 
05— HÓQUEI EM PATINS 
4 Liga Europeia e Taça CERS 
06 — FUTEBOL NACIONAL 
4  I Liga, Sporting - Benfica 
08— FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Liga dos Campeões 1/8 final, 2.' mão 
09 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Liga dos Campeões 1/8 final, 2.' mão. 
Zenit-Benfica 
10 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Liga Europa 1/8 final, 1.' mão 
10 a  21 — SURF 
3 Quiksilver Pro Gold Coast 
12  a  13 — CICLISMO 
4  GP Liberty-Seguros, Alpendre 
12  a  13 — RÂGUEBI 
4  Mundial Sevens Canadá 
15 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga dos Campeões 1/8 final, 2.' mão 
16 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga dos Campeões 1/8 final, 2.' mão 
16  a  18 — SELEÇÕES 
4 Apuramento Europeu Azerbaijão 2016 
sub-17 
17 — FUTEBOL INTERNACIONAL  

-9 Liga Europa 1/8 final, 2.' mão 
17 a 20 — GINÁSTICA 
-3. Taça Lisboa 
17 a 20 — ATLETISMO 
4 Campeonato do Mundo dos EUA 
17  a  20 — BASQUETEBOL 
9 Taça Portugal, Final 8 
19  a  20 — ARTES MARCIAIS 

Buf falo BJJ Cup, Jiu-Jitsu, Palmela 
. 20 — AUTOMOBILISMO 

4 F1, GP da Austrália 
20 — ATLETISMO 
4 Maratona de Lisboa 
20 — MOTOCICLISMO 
4  Moto GP, no Catar 
22 — FUTSAL 
4 'Play-off' de qualificação para o 
Campeonato do Mundo, 1' mão 
22  a  26 — CICLISMO 
4  Volta ao Alentejo 
23— SELEÇÕES 
4  Jogo particular AA 
24— SELEÇÕES 
4 Qualificação Europeu sub-21: Portugal 
— Liechtenstein 
24  a  26 — SELEÇÕES 
4 Apuramento para o Europeu da 
Alemanha 2016, em sub-19 
24 a 05/04 — SURF 
4  Rip Curl Pro Bells Beach 
25  a  27 — JUDO 
4  Grand Slam Tiblisi 
28 — SELEÇÕES 
9 Jogo particular AA 
ala 03/04 — VOLEIBOL 
4 Qualificação Europeu 2016 sub-20, 
Itália 
31a 04/04— GINÁSTICA 
4  Campeonato Europa, Espanha 

ABRIL 
01a 03 — JUDO 
4 Grand Slam Paris 
02 — BASQUETEBOL 
4 Liga e Europeia 
03 — AUTOMOBILISMO 
9 F1, GP Bahrain 
03 — MOTOCICLISMO 
-9  Moto GP, na Argentina 
03 a  07 — AUTOMOBILISMO 
4  Baja Abu Dhabi 
05 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga dos Campeões 1/4 final, 1.' mão 
06 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
-9 Liga dos Campeões 1/4 final, 1.' mão 
07 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Liga Europa 1/4 final, 1.' mão 
08— SELEÇÕES 
4 Apuramento Europeu Feminino 2017. 
Portugal-Espanha 
08a 10 — RÂGUEBI 
3  Mundial Sevens Hong Kong 
08a 15 — SURF 
9 Drug Aware Margaret River Pro 
09 — ATLETISMO 
9 GP Marcha, Rio Maior 
10 — MOTOCICLISMO 
4  Moto GP Américas 
12 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Liga dos Campeões 1/4 final, 2.' mão 
12— FUTSAL 

'Play-off' qualificação Campeonato do 
Mundo, 2.' mão 
13 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Liga dos Campeões 1/4 final, 2.' mão 
14 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
3 Liga Europa 1/4 final, 2.' mão  

16 — FUTEBOL NACIONAL 
4 Final Taça da Liga 
16a 17— RÂGUEBI 
—> Mundial Sevens Singapura 
17 — AUTOMOBILISMO 

F1GP China 
17a 22 — AUTOMOBILISMO 
4 Baja Qatar 
22 a 24 — AUTOMOBILISMO 

WRC Rali Argentina 
21a 24 — JUDO 
9 Campeonato da Europa 
23 — FUTEBOL AMERICANO 
-9 IFAF Europe Champions League 
23a 01/05— TÉNIS 
4 Estoril Open 
24 — MOTOCICLISMO 
4  Moto GP Espanha 
26 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga dos Campeões 1/2 final, 1' mão 
26 a 01/05 — BASQUETEBOL 

FIBA Europe Cup, final four 
27 — FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga dos Campeões 1/2 final, l' mão 
28— FUTEBOL INTERNACIONAL 
-4 Liga Europa 1/2 final, 1.' mão 
30 — FUTEBOL NACIONAL 
4 Liga, FC Porto-Benfica 
30a 01/05 — HÓQUEI EM PATINS 
9 Taça CERS, final four 

MAIO 
01— AUTOMOBILISMO 
4  F1GP Sochi 
03 — FUTEBOL INTERNACIONAL  

9 Liga dos Campeões 1/2 final, Z' mão 
4— FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Liga dos Campeões 1/2 final, 2. mâo 
5— FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Liga Europa 1/2 final, 2.' mão 
05  a  06 — GINÁSTICA 
9 Open de Cantanhede 
Na 08— JUDO 
9 Grand Slam Baku 
06 a 08 — FUTSAL 
9 Taça de Portugal, final 8 
08— MOTOCICLISMO 
4  Moto GP França 
08a 15 — AUTOMOBILISMO 
-9 Baja Egipto 
10a 15 — POLO—AQUÁTICO 
4  Liga Mundial, Tóquio 
10a 21— SURF 
4 Rio Pro 
13 a 15 — CICLISMO 
4  Volta Internacional Cova da Beira 
14 — TRIATLO 
4 Lisboa Triathlon 
14a 15 — VELA 
4  Troféu Marina de Cascais 
14 a 15 — TRIATLO 
4 Open Japão 
14a 15— RÂGUEBI 
4  Mundial Sevens França 
14a 15 — HÓQUEI EM PATINS 
-9 Liga Europeia, final four 
15 — AUTOMOBILISMO 
4  F1 GP Espanha 
15  a  05/06 — VOLEIBOL 
4  Torneio apuramento10 masculino e 
feminino 
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2016 
NOTA - Algumas das datas anundadas nesta Agenda 2016 eram ainda provisórias à data da sua compilação peu de França 

18- FUTEBOL INTERNACIONAL 
Final Liga Europa, Basileia 

20a 22 - AUTOMOBILISMO 
WRC Portugal 

20a 22- RÂGUEBI 
4  Mundial Sevens Inglaterra 
21  a  22 - NATAÇÃO 
9 Campeonato Nacional de Águas 
Abertas 1,5 km 
22 - FUTEBOL NACIONAL 
4  Final da Taça de Portugal 
22- MOTOCICLISMO 
a  Moto GP de Itália 
22a 25 - TÉNIS 
9 Roland Garros 
22a 25 - REMO 
9 Regata qualificação JO, Suíça 
27  a  29 - JUDO 
9 Mundial Master 
28 - FUTEBOL INTERNACIONAL 
-4 Final Liga dos Campeões, Milão, Itália 
29 - AUTOMOBILISMO 
4  F1, GP do Mónaco 

JUNHO 
03 - SELEÇÕES 
9 Apuramento Europeu Feminino 2017. 
Montenegro-Portugal 
03 a  26  - FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Copa América, EUA 
04  a  05 - RÂGUEBI 
9 fl.' Edição do Lisboa Sevens 
05 - MOTOCICLISMO 
4  Moto GP da Catalunha 
05  a  17 - SURF 

PAULO SANTOS/ASF 

9 Fijo Pro 
07- SELEÇÕES 
9 Apuramento Europeu Feminino 2017. 
Finlândia - Portugal 
07a 12- POLO-AQUÁTICO 
9 Super Final Mundial feminino, China 
10 a  12 - AUTOMOBILISMO 

WRC Rali Itália 
10a 10/07- FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Campeonato Europa França 
11 a 12 - AUTOMOBILISMO 
4  Campeonato do Mundo Carros de 
Turismo 
11  a  12 - TÉNIS DE MESA 
4 Taça de Portugal 
11  a  12 - TRIATLO 
9 Open Inglaterra 
13  a  19 - GINÁSTICA 
4  Campeonato Mundo Aeróbica, Coreia 
14 - FUTEBOL INTERNACIONAL 

Campeonato Europa França, Portugal - 
Islândia 
14a 18- VELA 
4  Campeonato Mundo Califórnia 
17a 19 - VOLEIBOL 
4  Final GP, grupos 2 e 3 
18- FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Campeonato Europa França. Portugal- 
-Áustria 
18a 19 - VELA 

Festival Náutico do Tejo 
- AUTOMOBILISMO 

4  F1, GP de Baku 
21  a  26 - POLO-AQUÁTICO 
9 Super Final Mundial 
22 - FUTEBOL INTERNACIONAL 

Campeonato Europa França. Hungria- 
-Portugal 
23  a  26 - AUTOMOBILISMO 
4 Baja Itália 
25  a  26 - JUDO 
-> Grand Slam Budapest 
26 - MOTOCICLISMO 
-.  Moto GP Holanda 
26  a  27 - GINÁSTICA 
-3,  Taça do Mundo, Anadia 
27 a 10/07 - TÉNIS 
9 Open Wimbledon 

JULHO 
01  a  03 - AUTOMOBILISMO 
- WRC Rali Polónia 
Ola 03- CICLISMO 
9 Campeonatos Nacionais Estrada 
02a 03 - TRIATLO 
4 Open Suécia 
02 a 24 - CICLISMO 
4 Volta a França 
03 - AUTOMOBILISMO 
4  F1 GP Áustria 
03  a  17 - ANDEBOL 
-> Fase Final Campeonato Mundo sub-20 
feminino, Rússia 
06a 10 - VOLEIBOL 
4  Final GP, grupo 1 
06  a  17 - SURF 

J-Bay Open 
07 a 10 - CICLISMO 
4 Troféu Joaquim Agostinho 
07  a  10 - NATAÇÃO 
4 VIII Campeonato Nacional de Masters/ 
Open de Verão 
10 - AUTOMOBILISMO 
4 F1 GP Grã-Bretanha 
10 - FUTEBOL INTERNACIONAL 
9 Final Campeonato Europa França 
13  a  17 - VOLEIBOL 
4 Final Liga Europeia 
16  a  17 - TRIATLO 
-4 Open Alemanha 
17 - MOTOCICLISMO 
-3  Moto GP Alemanha 
22a 24- AUTOMOBILISMO 
-3 Baja Espanha 
27 a 07/08 - CICLISMO 
4  Volta a Portugal 
28  a  07/08- ANDEBOL 

Fase Final Campeonato Europa sub-20, 
Dinamarca 
29  a  031- AUTOMOBILISMO 
4 WRC Rali Finlândia 
31- AUTOMOBILISMO 
4 F1GP Alemanha 

AGOSTO 
05  a  21 - JOGOS OLIMPICOS 
4  Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro 
06  a  17 - SURF 

Billabong Pro Teahupo'o 
11 a 14 - AUTOMOBILISMO 
4  Baja Hungria 
11  a  21- ANDEBOL 
9 Campeonato da Europa sub-18 
14- MOTOCICLISMO 
4  Moto GP Áustria 
19  a  21- AUTOMOBILISMO 
-9 WRC Rali Alemanha 
20  a  11/09 - CICLISMO 
9 Volta á Espanha 
21- MOTOCICLISMO 
4  Moto GP República Checa 
25 a 28 - AUTOMOBILISMO  

- Baja Polónia 
28 - AUTOMOBILISMO 
- F1GP Bélgica 
29  a  11/09 - TÉNIS 

Open EUA 

SETEMBRO 
02 - SELEÇÕES 

Qualificação Europeu sub-21. Portugal 
- Israel 
03a 08- AUTOMOBILISMO 
ti Baja Marrocos 

04 - MOTOCICLISMO 
-¥  Moto GP Grã-Bretanha 
04 - AUTOMOBILISMO 
- F1 GP Itália 
06 - SELEÇÕES 
4  Qualificação Europeu sub-21. Portugal 
- Grécia 
06 - SELEÇÕES 
4  Qualificação Mundial 2018: Suíça - 
Portugal 
07a 18 - PARALIMPICOS 
9 Jogos Paralimpicos, Brasil 
07a  18-SURF 
9 Hurley Pro at Trestles 
09a 11- AUTOMOBILISMO - WRC 
Rali China 
10 a  01/10- FUTSAL 
4 Campeonato do Mundo, Colômbia 
11- MOTOCICLISMO 
4 Moto GP, San Marino 
11a 18- TRIATLO 
9 Open México 
16 - SELEÇÕES 
-> Apuramento Europeu Feminino 2017. 
Portugal-Finlândia 
18 - AUTOMOBILISMO 
4  F1, GP Singapura 
20 - SELEÇÕES 
-4  Apuramento Europeu Feminino 2017. 
Rep. Irlanda-Portugal 
23  a  25 - JUDO 
9 GP Zagreb 
24a 02/10 - SURF 
4 Cascais Women's Pro 
25 - MOTOCICLISMO 
-4  Moto GP Aragão 
27a 02/10 - GOLFE 

Ryder Cup 
30a 02/10 - AUTOMOBILISMO 

WRC Rali França 

OUTUBRO 
02 - AUTOMOBILISMO 
4 F1, GP Malásia 
04a 09 - VOLEIBOL 
9 Campeonato do Mundo masculino e 
feminino 
08a 18 - SURF 
9 Quiksilver Pro France 
06 - SELEÇÕES 
9 Qualificação Europeu sub-21. Hungria- 
-Portugal 
07 - SELEÇÕES 
-9 Qualificação para o Mundial 2018: 
Portugal-Andorra 
08  a  18- SURF 

Moche Rip Curl Pro Portugal 
09 - AUTOMOBILISMO 
4  F1 GP Japão 
10 - SELEÇÕES 
9 Qualificação Mundial 2018: ilhas Féroe 
- Portugal 

- SELEÇÕES 
Qualificação Europeu sub-21. 

Liechtenstein - Portugal 
14 a 16 - AUTOMOBILISMO 

WRC Rali Espanha 
15  a  16 - JUDO 

Open Europeu Lisboa 
16  - MOTOCICLISMO 

Moto GP Japão • 
18  a  23 - TÉNIS DE MESA 

Campeonato da Europa, Budapeste 
21  a  23- AUTOMOBILISMO 
• Baja Portalegre, Portugal 

22 a 23- JUDO 
Campeonato do Mundo equipas, Tiblisi 

23 - AUTOMOBILISMO 
4  1GP EUA 
23 - MOTOCICLISMO 
- -  Moto GP Austrália 
27a 30 - GOLFE 
9 Campeonato Mundo Chinavela 
28a 30 - AUTOMOBILISMO 
->  WRC Rali Grà-Bretanha 
29 - ATLETISMO 

Campeonato Mundo Trail Running 2016, 
Geres 
30 - MOTOCICLISMO 

Moto GP Malasia 
30 - AUTOMOBILISMO 

F1GP México 

NOVEMBRO 
05  a  07  - JUDO 
9 Grand Slam Abu Dahi 
1.3 - AUTOMOBILISMO 
9 Fl GP Brasil 
13  - MOTOCICLISMO 
.4  Moto GP Comunidade Valenciana 
13a 03/12- FUTEBOL INTERNACIONAL 
4 Campeonato Mundo sub-20 feminino, 
Nova Guiné 
13 - SELEÇÕES 

Qualificação Mundial 2018: Portugal - 
Letónia 
18a 20 - AUTOMOBILISMO 
- WRC Rali Austrália 
19 - BASQUETEBOL 
9 Apuramento Eurobasket 2017 
femininos 
21- TÉNIS 
9 Final Taça Davis 
23- BASQUETEBOL 
- Apuramento Eurobasket 2017 
femininos 
27- AUTOMOBILISMO 
4  F1GP Abu Dhabi 

DEZEMBRO 
02  a  04 - JUDO 
-9 Grand Slam Tóquio 
05  a  11- POLO-AQUÁTICO 
-9 Campeonato Mundo juniores feminino, 
Nova Zelândia 
08a 18- FUTEBOL INTERNACIONAL 
-9 Mundial Clubes Japão 
08  a  20 - SURF 

Billabong Pipe Masters 
15 a  18- TÉNIS DE MESA 
-9 Fase Final Taça do Mundo 
26 - FUTEBOL INTERNACIONAL 
4  Boxing Day. Inglaterra 
30 - ATLETISMO 

São Silvestre Olivais 
31- ATLETISMO 

Sào Silvestre Amadora 
31- ATLETISMO 
4  São Silvestre Lisboa 

por NUNO OLIVEIRA JORGE 
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ANDEBOL 

Seleção defronta 
Suíça na Yellow C. 
C) »A Seleção Nacional inicia hoje a 

Yellow Cup frente à anfitriã Suiça, em 
Winterthur. Neste torneio, que 
marca a estreia de Miguel Martins na 
equipa nacional, a Áustria e a Tunísia 
medem hoje forças. Os vencedores 
destes embates discutem a final. 

Página 23



A24

  Tiragem: 140564

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,12 x 4,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62500182 02-01-2016 | Sport

Sporting  ,,s:ontrata 
dois reforços para 
o andebol 
Daniel Svensson, guarda-redes 
sueco. e Samvel Aslanyan, late-
ral-direito (canhoto) russo, são 
reforços para a equipa de an-
debol do Sporting, apurou o 
Correio Sport. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Mais do que para fecho do ano,

o torneio LHD — Lindburg

Handbal Hagen, em que o

ABC/UMinho, a 29 de Dezem-

bro, dia do seu 82.º aniversário,

acrescentou o nome à lista dos

vencedores, foi um momento de

projecção internacional do clube

e, para os jogadores envolvidos,

de preparação para o que se se-

gue em Janeiro.

No plano da representação, a
presença em Sittard teve como
efeitos um reconhecimento de
simpatia do público e da organi-
zação do LHD. A equipa braca-
rense granjeou adeptos não só
por ter vencido o torneio como
por ter dado espectáculo. 

No plano competitivo, sobres-
sai a evolução de Pedro Seabra e
Ricardo Pesqueira, que supera-
ram lesões com  desempenhos,
de 'homem do jogo' e no caso
do central também a de melhor
atacante do torneio. 

Sob diversos outros aspectos,
durante os dias 27, 28 e 29 em
que disputaram quatro jogos na
Holanda, os jogadores que tam-
bém são alunos recorreram às
novas e velhas tecnologias para
manter matérias em dia. 

Carlos Martins, o ponta que es-
tuda na Universidade do Minho,
aproveitava segunda-feira os mi-
nutos da véspera da final no
LHD para actualizar as matérias.

Outros são profissionais de di-
versas áreas. Humberto Gomes é
engenheiro. Pedro Seabra, que

recentemente fez formação em
medicina, começa a exercer nes-
tess primeiros dias de 2016. 

A equipa volta a treinar dia 4
de Janeiro, sem Fábio Vidrago e
Ricardo Pesqueira, chamados
mais uma vez à selecção nacio-
nal, com jogos na Suíça e na Is-
lândia, e sem André Gomes,
chamado à selecção nacional de
juniores para o Torneio das Qua-
tro Nações, com Alemanha,
França e Espanha.

Estas e outras singularidades
pessoais e competitivas de cada
um constituem variáveis de um
sistema que Carlos Resende,
tem de gerir, na preparação do
regresso às provas oficiais. 

O ABC/UMinho tem em duas
visitas ao Sporting, uma para

o campeonato (20ª jornada) e
outra para a Taça de Portugal,
respectivamente dias 27 e 30 de
Janeiro, os jogos mais exigentes
do regresso às provas nacionais.
O clube bracarense está em con-
versações com o de Alvalade pa-
ra alterar as datas, passando para
os dias 29 e 31. 

Antes, o calendário reserva  ad-
versários, em princípio, mais
acessíveis e em casa, recebendo
o Belenenses dia 12 para acerto
da 12.ª jornada, seguindo-se dia
16 o SC Horta e dia 23 o ISMAI,
para as 18.ª e 19.ª jornadas.

Referindo-se ao facto de vários
jogadores estarem também em
fase de definição e transição
das vidas pessoais, designamen-
te o caso frequente dos estudan-

tes, o treinador Carlos Resende,
que também é professor, comen-
ta que se trata de uma situação
“que nós encaramos bem, até es-
timulamos”.

Reconhecendo que é mais fácil
conciliar a vida académica do
que a profissional, pois “permite
escolher horários favoráveis”,
admite que para estes jogadores
pode ser preferível estender os
prazos dos cursos, combinando
exigências desportivas com um
percurso académico “que seja
possível cumprir”.

Por outro lado, alguns até já
são engenheiros e outros são
médicos e nestes casos o treina-
dor reconhece que a compatibili-
zação já é mais difícil do que
com os estudantes, “porque as

responsabilidades são outras e o
horário também”.  Tendo em
conta as contingências do calen-
dário que acima se referem, e
questionado se a disponibilidade
dos jogadores corresponde às
necessidades competitivas do
clube, Carlos Resende  sustenta
que  “isto de ser bom aluno não é
fácil”. 

“O nosso capitão [Humberto
Gomes] já está a exercer enge-
nharia; o nosso sub-capitão [Pe-
dro Seabra] começa a exercer
medicina no dia 4 e não é tarefa
fácil. Mas há que trabalhar de
forma distinta com todos esses
atletas e é possível fazê-lo”.

Mas conta com todos? — per-
guntamos. 

Carlos Resende explica que
além dos treinos colectivos, os
jogadores também se dedicam a
treinos individuais que são mais
flexíveis. Um atleta que possa
treinar às 8 horas faz o treino a
essa hora. Mas se puder fazer ao
meio-dia faz ao meio-dia. Ou-
tros treinam-se logo à saída das
aulas e depois voltam a treinar
em equipa. São estas algumas
das circunstâncias em que se en-
contram jogadores que, há uma
semana, fizeram em três dias
quatro jogos na cidade holande-
sa de Sittard, vencendo o Sloga
Pozega, da Sérvia, o Potaissa
Turda, da Roménia e os holan-
deses do Targos Bevo, antes de
vencer na final os noruegueses
do Viking Handbal.

JOS JOOSTEN   

Final do Lindburg Handbal Dagen: Nuno Grilo vai marcar um golo de rosca

Do torneio na Holanda aos dois
jogos com Sporting no fim do mês
BELENENSES NO DIA 12, no Pavilhão Flávio Sá Leite é para o ABC/UMinho o primeiro jogo do ano, no
regresso ao campeonato nacional. Até lá, a equipa volta aos treinos dia 4, após pausa para descanso
depois do Limburg Handbal Hagen — torneio que venceram na Holanda no fim de Dezembro.

DR  

Jovens que serviram na Holanda de guias ao ABC/UMinho ficaram fãs

O ABC/UMinho tem nas
visitas ao Sporting, para o
campeonato (20.ª jornada) 
e para a Taça de Portugal,
respectivamente dias 27 e 30
de Janeiro, os jogos mais
exigentes do regresso às
provas nacionais. O clube
bracarense está em
conversações com o de
Alvalade para alterar datas,
para os dias 29 e 31. 

O ABC/UMinho conquistou
Lindburg Handbal Hagen,
com o primeiro lugar no
prestigiado torneio.
A formação bracarense
deixou uma boa imagem
e chegou a conquistar alguns
fã no país das tulipas, como
foram os casos dos jovens
que foram os guias da
comitiva portuguesa durante
a estadia na Holanda.
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O 
treinador do ABC de 
Braga, Carlos Resen-
de, é um dos prele-
tores do congresso 

de andebol a realizar em 
Santo Tirso no dia 10 de 
janeiro. O Congresso se-
rá creditado para efeitos 
da renovação do título de 

treinador para os Grau 1, 
2, 3 e 4.

Sob o tema, “Modelo 
de Jogo: o ponto de par-
tida para a construção do 
treino”, tem confirmado 
a participação de Carlos 
Resende e Carlos Ferrei-
ra (equipa técnica do ABC) 

Dia 10 de janeiro

Congresso de andebol
em Santo Tirso

e Francisco Javier Equi-
soain (ZUPO) como pre-
letor.  Este congresso tem 
organização conjunta do 
Ginásio de Santo Tirso e 
da Câmara Municipal e o 
apoio da Federação de An-
debol de Portugal.

As sessões teóricas de-

correm no Auditório da 
escola Profissional Agríco-
la e as sessões práticas no 
Pavilhão de Santo Tirso.

O programa arranca às 
9h00, no Auditório da Es-
cola Profissional Agrícola, 
com a cerimónia de aber-
tura. Das 9h30 às 11h00, 
Carlos Resende e Carlos 
Ferreira falam do “mo-
delo de jogo defensivo” 
e relação com guarda re-
des (teórica). Das 11h30 às 
13h00 será a vez dos “pro-
cedimentos táticos do jo-
go ofensivo” (teórica), com 
Javier Equisoan.

No Pavilhão Munici-
pal de Santo Tirso, entre 
as 14h30 e as 16h15 será 
abordado o “modelo de 
jogo defensivo e relação 
com guarda redes” (prá-
tica), por Carlos Resen-
de e Carlos Ferreira. Das 
16h45 às 18h30, será a vez 
dos “procedimentos táti-
cos ofensivos” (prática), 
com Javier Equisoan .

As inscrições podem 
ser feitas no portal da Fe-
deração de Andebol. 

Carlos Resende e Carlos Ferreira participam no congresso
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ANDEBOL 

Portugal está de 
volta à Yellow Cup 
Última presença lusa 
na prova suíça foi em 
2007. Em Winterthur, 
a seleção já joga hoje 
e leva um estreante 

••• Portugal estreia-se na 
44.a edição daYellow Cup com 
o jogo de hoje (19h00) frente 
à Suíça, a equipa anfitriã. Em 
Winterthur, ondetambém es-
tão Tunísia e Áustria (defron-
tam-se hoje;16h30), a seleção 
nacional aproveita para se pre-
parar para o play-off de acesso 
ao Mundial'17, com o treina-
dor Rolando Freitas a repetir 
quatro jogadores - Ricardo 
Candeias, Pedro Solha, Tiago 
Rocha e Bosko Bjelanovic -
que estiveram nesta prova em 
2007, último ano em que Por-
tugal disputou o evento. 

O técnico chamou ainda, 
pela primeira vez, Miguel 
Martins, o jovem central que 
se mostrousurpreendido, mas 
apostos: "Não estava à espera 
de ser chamado tão cedo, mas 
fiquei feliz. Não quero pensar  

nisso e, agora, há que andar 
para a frente. Estou multo fe-
liz porestar agora na seleçãoA, 
neste período de trabalho e 
vou dar o meu melhor para 
ajudar a equipa." 

Depois deste torneio, que 
termina amanhã, a comitiva 
lusa desloca-se a Reykjavic, 
onde, dias 6 e 7, Portugal de-
fronta a Islândia, formação da 
casa em fase final de prepara-
ção para o Europeu, que arran-
ca no dia 15 e tem a Polónia 
como palco. O regresso a casa 
está agendado para dia 8. 

"Estou incuto reli? 
por estar agora na 
seleção A e vou dar 
o meu melhor para 

r r'rp iipa" 
Miguel Mardi= 
Central 

Miguel Martins no treino 
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Portugal perdeu na Suíça - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-01-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4961731

 
Seleção Nacional foi batida pela helvética, por 33-31, depois de ter liderado grande parte do jogo da
Yellow Cup Portugal perdeu com a Suíça, por 33-31, em jogo das meias-finais da 44.ª edição do
Yellow Cup, competição que se realiza em Winterthur e conta ainda com as seleções de Tunísia e
Áustria. Ao intervalo, Portugal vencia por 15-16, tendo ampliado essa vantagem durante o segundo
tempo, para nos instantes finais a Suíça, que jogava em casa, ser mais eficaz e... feliz. "Fizemos um
bom jogo ofensivo, apesar das dificuldades que a Suíça nos colocou, mas não estivemos bem em
termos defensivos", admitiu o selecionador nacional, Rolando Freitas. Amanhã, Portugal jogará pelo
terceiro lugar com a Áustria, que perdeu por 29-34 com a Tunísia.
 
 2016-01-02T21:09:00Z
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ORGULHO. Pivô José Costa ficou feliz por voltar a fazer parte dos planos do selecionador Rolando Freitas 

ANDEBOL  

SELEÇAO VOLTA A TER 

JOSÉ COSTA 
Selecionador Rolando 
Freitas chama pivô do 
Montpellier e Jorge Silva 
para a Yellow Cup 

ALEXANDRE REIS 

L Portugal estreia -se hojenoAno 
Novo frente à seleção helvética, na 
P jornada da Yellow Cup, que ter -
mina amanhã em Winterthur, 
Suíça. E com alterações em relação 
à anterior convocatória doselecio-
nador Rolando Freitas, comdesta - 
que para a chamada do pivô José 
Costa (Montpellier/ FRA), e do la - 
teral-direito Jorge Silva (Analta - 
suna /ESP), que substituem os le 
sionados Bruno Moreira (Sporting) 
e João Ferraz (Wetzlar /ALE). 

"Estou feliz pelo regresso, que 
nem sinto como tal, pois só falhei 
dois estágios. Sinto - me bem neste 
grupo e é um orgulho representar 
o país", considerou José Costa. 

Refira-seque Portugal jágaran 
tiu o playoff de apuramento para o 
Mundial'2017, estando a prepa 
rar -se para a eliminatória em ju 
nho, onde encontrará um cabeça 
de série oriundo do Europeu da 
Polónia, que se inicia dia 15. 

O capitão das quinas, Tiago 
Rocha, está motivado: "Quere 
mos fazer uma boa Yellow Cup e 
prepararmo nos bem, frente a 
adversários como a Suíça e a Áus-
tria [joga a outra meia - final ante a 
Tunísia, vencedora da prova em 
20151, que ainda não estão no 
playoff [disputam as séries de 
qualificação], mas têm demons -
trado qualidade. Temos subido 
de nível e podemos vencer este 
torneio, Temo-nos batido de  

YELLOW CUP -PROGRAMA 
Meias-finais  (hoje)  
Tunísia-Áustria (15h30) 
Suíça-Portugal (18h00) 
Finais ; ,imanhã) 

3.0/4.° lugares (17h00) e 1 9/2 (14h30) 

igual para igual com as melhores 
seleções do Mundo", sustentou o 
pivô do Wisla Plock (POL). 

Portugal tem tradições na Yel - 
low Cup, que cumpre a 44a edição. 
Destaque para ó triunfo em 2007, 
com Candeias (eleito melhor 
guarda redes naquela altura), 
Rocha, Bjelanovic e Solha a cont i - 
nuarem na turma lusitana. 

Quanto ao jovem Miguel Mar  

tins, de 18 anos, será uma estreia 
absoluta na Seleção principal, 
que voou ontem até Zurique e fez 
um treino de adaptação ao pavi - 
lhão (Eulachhallen) no final da 
tarde: "Não estava à espera de ser 
chamado tão cedo, mas fiquei fe 
liz. Vou dar o melhor", conside-
rou o central do FC Porto, que 
após a YellciwCup regressa a Por - 
tugal para disputar o Torneio das 
Quatro Nações (sub-20). 

Parao lugar entrará Tiago Perei 
ra (Benfica), pois a Seleção tem 
agendados • em Reykjavik. dois 
jogos (dias 6 e 7) com a Islândia. 
que prepara ( 1 Europeu e é um dc ,s 
hipotéticos ad versados& Poliu 
gal para o play‹ iff de junho. 

CONVOCADOS 
A. Quintana (GR) FC Porto 
R. Candeias (GR) Combault (IRA) 
Rui Silva (C) FC Porto 
Miguel Martins (C)  
Tiago Pereira 
Gilberto Duarte II I) 
F. Magalhães 
B. Bjelanovic Sporting 
Jorge Silva !I Anaitasuna 
Cláudio Pedroso r; Madeira SAD 
Fábio Antunes ;PH ABC 

Pedro Solha Sporting 

António Areia FC Porto 

Pedro Portela Sporting 

Tiago Rocha Wisla Plocki,'• 

R. Pesqueira 481 

José Costa Montpelliei • 

Selecionador: ROLANDO FREITAS 

FC Porto 

Benf ira 

FC Porto 

Sporting 

Página 29



A30

  Tiragem: 76768

  País: Portugal

  Period.: Anual

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 66

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 25,22 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 62499879 02-01-2016 | Ano em Revista

JANEIRO 
0 FUTEBOL - PLiga (15a  jor.). 
TODO-O-TERRENO - Dakar' 2016 
(prólogo em Buenos Aires), na Ar-
gentina e Bolívia (até 16) 
O  SURF - Campeonatos do Mundo 
de juniores, na Ericeira (POR.) (até 
13). TÉNIS - Torneios ATP de Bris-
bane (Aus.), Chennai (índia) e Do-
ha (Qat.) (até 10); Torneio WTA de 
Brisbane (Aus.) (até 10) 
O  FUTEBOL: P Liga (16" jor.) 
e/CICLISMO -Campeonato Nado-
nal de ciclocrosse, em Paredes FU-
TEBOL - P Liga (174  jor.). POLO 
AQUÁTICO - Campeonato da Eu-
ropa, na Sérvia (até 24) 
O  FUTEBOL - Gala Bola de Ouro da 
FIFA, em Zurique (Sul.). TÉNIS - 
Torneios ATP de Aucldand (N. Zel.) 
e Sydney (Aus.) (até 17); Torneio 
WTA de Sydney (Aus.) (até 17) 

FUTEBOL - Taça de Portugal, 
quartos de-final: Gil Vicente-Na-
cional, Rio Ave-Estoril, Boavista - 
FCPortoeSp. Braga -Arouca (até14) 

ESQUI - Campeonatos do Mun-
do de saltos, em Bad Mittendorf 
(Áut.) (até 17) 

ANDEBOL - Campeonato da Eu-
ropa (masculinos), na Polónia (até 31) 
OFUTE130L-Campeonato Africa - 
rxxlas Nações (CAN), no Ruanda (até 
7 fev.) 

FUTEBOL -1" Liga (18s jor.) 
®TÉNIS-OpendaAustrália(Grand 
Siam), em Melbourne (até 31) 
O  FUTEBOL - Taça da Liga (24  jor-
nada da 3' fase) 
*RAM -WRCMonteCarlo(até25) 
*ATLETISMO - Nacional de mar-
cha em estrada, em Porto de Mós 

ATLETISMO - Campeonato Na - 
cionaldeestracia,emLisboa.FUTE-
BOL -1' Liga (194  jor.) 
*PATINAGIIVIARTWIICA-Cam - 
peonatos da Europa (gelo), em Bra-
tislava (Eslvq.) (até 31) 

FUTEBOL - Taça da Liga (34  jor-
nada da 34  fase). 

GOLFE - Campeonato Interna 
cional Amador de Portugal (senho 
ras), no Montado/ Palmela (até 30) 

O  CICLISMO - Campeonatos do 
Mundodeciclocrosse,emHuesden-
Zolder (Bél.) (até 31); Nacionais de 
pista, em Sangalhos (até 31) 

ATLETISMO - Campeonato de 
Portugal de maratona, no Funchal. 

FUTEBOL -1' Liga (204 jor.) 
FEVEREIRO 

TÉNIS - Torneios ATP de 
Montpellier (Fra.), Sófia (13u1.) e Za-
greb (Cro.) (até 8) 
O  FUTEBOL - Taça de Portugal, P 
mão das meias-finais (até 4). 
FUTSAL - Campeonato da Europa, 
na Sérvia (até 13), com PORTUGAL 
°TÉNIS DE MESA - Taça da Euro-
pa, em Gondomar (POR.) (até 7) 
O  RÂGUEBI - Torneio das Seis Na-
ções: França- ItáliaeEscócia-Ingla - 
terra; Torneiodas Nações Europeias: 
Roménia - PORTUGAL.VELA-Tor-
neio Internacional de Carnaval, em 
Vilamoura (POR.) (até 8) 
O ATLETISMO - Taça dos Clubes 
Campeões Europeusdecorta-mato, 
em Kastamonu (Tur.). FUTEBOL - 
P Liga (2P jor.). FUTE130L A.MERI-
CANO - 504  Super Bowl (final da 
NFL), em Santa Clara/Califórnia 
(EUA). RÂGUEBI -Torneio das Seis 
Nações: Irlanda- País de Gales 
O  TÉNIS - Torneios ATP de Roter-
dão (Hol.), Memphis (EUA) e Bue-
nos Aires (Arg.) (até 14); Torneio 
WTAdeS.Petersburgo(Rús.)(até14) 

FUTEBOL - Taça da Liga, meias-
finais (até 11) 
OVELA-CampeonatodePortugalde 
classEsolímpicas,eMPortimão(até13) 

BASQUETEBOL - All Star Game 
da NBA, em Toronto (Can.) (até14). 
MULTIDESPORTOS - Jogos Olím-
picos de Inverno da Juventude, em 
Lillehammer (Nor.) (até 21). RALIS 
- WRC da Suécia (até 14) 
*NATAÇÃO -MeetingIntemacio-
nal da Póvoa de Varzim (POR.) (até 
14). RÂGUEBI-TomeiodasSeis Na - 
ções: França-Irlanda e Pais de Ga-
les - Escócia; Torneio das Nações Eu-
ropeias: PORTUGAL - Geórgia. 
TRIATLO - Campeonato do Mundo 
deinverno, emZeltweg(Áut.) (até14) 

FUTEBOL - P Liga (224  jor.); 
RÂGUEBI-TorneiodasSeis Nações: 
Itália-Inglaterra 

TÉNIS - Torneios ATP do Rio de 
Janeiro (Bra.), Delray Beach (EUA) 
e Marselha (Fra.) (até 21); Torneio 
WTA do Dubai (EAU) (até 21) 

FUTEBOL - Oitavos de final (1.4  

mão) daChampions: BENFICA-Ze - 
nit e Paris SG-Chelsea; 16 avos-de - 
final (P mão) da Liga Europa: Fener-
bahçe-Lok. Moscovo 

CICLISMO - Volta ao Algarve 
(POR.) (até 21). FUTEI30L -Oitavos 
(14  mão) da Champions: Gent-
Wolfsburgo e Roma-Real Madrid 
OFUTEBOL -16 avos (1' mão) da 
Liga Europa: Borussia Dortmund-
FC PORTO, SPORTING- Bayer Le-
Verkusen e Sion-SP. BRAGA 

ATLETISMO - Campeonato de 
Portugalempistacoberta, em Pom-
bal (até 21). NATAÇÃO - Nacional 
em longadistáncia (31un/ 51un), em 
Santarém 
9) FUTEBOL - 14  Liga (23' jor.) 
e)  BIATLO - Campeonatos da Eu-
ropa, em Tyumen (Rús.) (até 28). 
TÉNIS - Torneios ATP de Acapulco 
(Méx.), Dubai (EAU) e São Paulo 
(Bra.) (até 28); Torneio WTA de Do-
ha (Qat.) (até 28). TIRO - Campeo-
nato da Europa a 10 metros, em Gyor 
(Hun.) (até 28) 
Q FUTEBOL - Oitavos (14  mão) da 
Champions: Arsenal-Barcelona e 
Juventus- Bayern Munique 

FUTEBOL - Oitavos (P mão) da 
Champions: Dín. Kiev-Man. City e 
PSV Eindhoven-At. Madrid;16 avos 
(24  mão) da Liga Europa: SP. BRA-
GA-Sion 

FUTEBOL -16 avos (2.a  mão) da 
Liga Europa: Bayer Leverkusen - 
SPORTING e FC PORTO- Borussia 
Dortmund 

FUTEBOL - Congresso extraor-
dinário da FIFA, em Zurique (Suf.) 
(até 29). RÂGUEBI- TorneiodasSeis 
Nações: País de Gales- França 

RÂGUEBI - Torneio das Seis Na-
ções: Inglaterra-Irlanda; Torneiodas 
NaçõesEuropeias:Alemanha-POR-
TUGAL 
O  ATLETISMO - Maratona de Tó-
quio (Jap.). FUTEBOL -1°' Liga (244  
jor. TÉNIS DE MESA - Campeonato 
do Mundo, em Kuala Lumpur (até 6 
mar.) 

Campeonatosdo Mun-
do, em Oslo (Nor.) (até 13 mar.) 

Q FUT1330L - Taça de Portugal, 24  
mão das meias-finais (até 3). TIRO 
COM ARCO - Campeonatos do 
Mundo indoor, em Ankara (Tur.) 
(até 6) . XADREZ - Campeonato do 
Mtinclo(fem.),emLviv(Ucr.)(até19) 
QCICLISMO-CampeonatodoMun-
do de pista, Londres (Ing.) (até 6) 

CICLISMO - Algarve Bike  

Challenge BTT, em Tavira (até 6). 
RALIS - WRCdo México (até 6). TÉ-
NIS - Taça Davis: Grupo Mundial e 
Grupo 1 Europa/África - PORTU-
GAL-Áustria (até 6) 

ATLETISMO - Campeonato Na - 
cionaldeclubes empistacoberta (fi - 
nal), em Pombal (até 6) 

ClaISMO -Paris-Nice (Fra.) (até 
13). FUTEBOL- P Liga (253  jor.) 
O 11`!:NIS - Torneios AI? e WTA de 
lndian Wells (EUA) (até 20) 
Q CRÍQUETE - Campeonato do 
MundoT20, na índia (até3abr.). FU-
TEBOL - Oitavos (2' mão) da Cham - 
pions: Wolfsburgo-Gent e Real Ma - 
drid-Roma.LUTALIVRE-Campeo-
nato da Europa, Riga (Let.) (até13) 
O  CICLISMO - Tirreno-Adriático 
(Itã.) (até 15). FUTEBOL - Oitavos 
(24rnão)daChampions: Zenit-BEN-
FICA e Chelsea- Paris SG 

FUTEBOL - Oitavos (P mão) da 
Liga Ft' >pa 
• MI ISMO  - GP Liberty /Troféu 
Alpendre(até13).JUDO-TaçadaEu-
ropadejuniores,emCoimbra(POR.) 
(até 13). RÂGUEBI - Torneio das Seis 
Nações: Irlanda-Itália e Inglaterra-
PaísdeGales; TorneiodasNaçõesEu-
ropeias: Espanha-PORTUGAL 
etATLETISMO -Crosselnternacio-
nal das Açoteias, em Albufeira 
(POR.); Nacionaldecorta-matolon-
go, em Albufeira. FUTEBOL -P Liga 
(26ajor.).RAGUFII-TorneiodasSeis 
Nações: Escócia-França 
• ESQUI ALPINO - Finais da Taça 
do Mundo, St. Moritz (Suf.) (até 20) 

FUTEBOL - Oitavos (2' mão) da 
Champions: At. Madrid- PSV 
Eindhoven e Man. City-Din. Kiev 

CICLISMO-VoltaaoAlentejo (até 
20). FUTEBOL-Oitavos (24 mão) da 
Champions: Barcelona-Arsenal e 
Bayern Munique-Juventus; Ronda 
de Elite Europeu'2016 Sub -17, na 
Croácia, com PORTUGAL, Suécia, 
P. Gales e Croácia 

ATLETISMO - Campeonato do 
Mundodepistacoberta,emPortland 
(EUA) (até 20). FUTEBOL - Oitavos 
(24  mão) da Liga Europa. GINÁSTICA 
RÍTMICA - Taça do Mundo de Lis-
boa, no Casal Vistoso (POR.) (até 20) 

ATLETISMO - Taça de Portugal 
de marcha, no Luso. CICLISMO - 
Milão-SanRemo(Itá.).HÓQUEIEM 

• 'PATINS - Final Four da Taça Euro- 

peia feminina (até 20). RÂGUEBI - 
Torneio dasSeisNações: PaísdeGa - 
les-Itália, Irlanda-Escócia e Fran-
ça-Inglaterra; Torneio das Nações 
Europeias: PORTUGAL-Rússia 
0 ATLETISMO - EDP Meia-Mara-
tona de Lisboa (POR.). FÓRMULA 1 
- GP da Austrália, em Melbourne. 
FUTEBOL - P Liga (27' jor.). MO-
TOCICLLSMO - MotoGP/Moto2 do 
Qatar, em Doha/Losail 

TÉNIS - Torneios AT? e WTA de 
Miami (EUA) (até 3 abr.) 
O FUTSAL P mão do playoff para 
o Mundial da Colômbia 
OFUTEBOL-QualificaçãoparaoEu-
ropeu'2017Sub-21: PORTUGAL-Lie-
chtenstein; Ronda de Elite para o Eu-
ropeu'2016Sub-19:PORTUGAL-Sué-
cia. VELA- Taçada Europa de FW, na 
Barwerndo Alqueva (POR.) (até 27) 
O  ATLETISMO - Campeonato do 
Mundode Meia- Maratona, emCar - 
diff (P. Gales). FUTEBOL - Ronda de 
Elite Europeu'2016 Sub-19: POR-
TUGAL-Rússia 

RÂGUEBI - Final da Taça de Por-
tugaL REMO- RegataOxford-Cam -
bridge, em Londres (Ing.) 

PATINAGEMARTÍSTICA - Carn 
peonatosdo Mundo (gelo), em Bos - 
ton (EUA) (até 3 abr.) 
*FUTE330L - Ronda de Elite Euro - 
peu'2016 Sub-19: Eslovénia- POR - 
TUGAL 
®VELA- CampeonatodePortugal, 
na Figueira da Foz (até 2 abr.) 
(DGINÁSTICA-Europeudetrampo-
lins, e

RI
m Valladolid (Esp.) (até 3 abr.) 

ABL 
O GINÁSTICA - Campeonato do 
Mundo de acrobática, em Putian 
(China) (até 3) 
O CANOAGEM - Campeonato Na-
cional de Fundo, em Melres. TRIA-
TIA - Taça Europeia de elites e ju-
niores, em Quarteira (POR.) (até 3) 
O  ATLETISMO - Maratona de Paris 
(Fra.). FÓRMULAI - GP do Bahrain, 
em Sakhir. FUTEBOL -14  Liga (284  
jor.):Belenenses-Sporting,Benfica-
Sp. Braga, Marítimo-Nacional e FC 
Porto -Tondela, entre outros. MO-
TOCICLISMO - MotoGP/Moto2 da 
Argentina, em Termas de Rio Hon-
do. Q TENS - Torneios ATP de Mar-
raquexe (Mar.) e Houston (EUA) (até 
10);TorneioWTAdeCharleston(EIJA) 
(até10). VELA - Troféu Rey Juan Car 
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losI(Dragão),emiascais(POR.)(até6) 
°FUTEBOL- Quartos-de-final (P 
mão) da Champlons (até 6) 
O  FUTEBOL- Quartos-de- final (P 
mão) da Liga Europa. GOLFE- Mas - 
ters/ PGA Tour, em Augusta / Geor-
gia (EUA) (até 10) 
O FUTEBOL - Qualificação para o 
Europeufeminino: PORTUGAL- Es-
panha. HALTEROFILM40 - Cam-
peonatosdaEuropa,emFortle(Nor.) 
(até 16) 
OATLETISMO - Grande Prémio de 
marcha de Rio Maior; Torneio Ibé-
rico de10.000 metros, na Mala. CA-
NOAGEM - Campeonato Nacional 
de Slalom, em Covas (até 10). 
°ATLETISMO - Maratona de Ro-
terdão (Hol.). CICLISMO - Paris-
Roubaix (Fra.). FUTEBOL -1' liga 
(29' jor.). MOTOCICLLSMO - Mo-
toGP/ Moto2dasAméricas,emAus-
tin (EUA) 
(I) TÉNIS - Torneio ATP de Monte 
Carlo (Mon.) (até 17) 
°FUTEBOL- Quartos-de- final (2' 
mão) da Champions (até 13). 
FUTSAL - 2' mão do playoff para o 
Mundial da Colômbia 
©FUTEBOL- Quartos-de- final (2' 
mão) da Liga Europa 
C> BASQUETEBOL - Final four da 
Euroliga (femininos) (até17). FUTE-
BOL FasefinaldaYouth League, em 
Nyon (Suí.) (até 18) 
©ATLETISMO - Maratona de Bos - 
ton (EUA). AUTOMOBILISMO - Ra-
licross FlAde Montalege (POR.) (até 
17). BILHAR - Campeonatos do 
Mundo de snooker, em Sheffield 
(Ing.) (até 2 maio). DUATIA - Cam-
peonatos da Europa, em Kalkar 
(Ale.) (até 17). FUTEBOL - Taça da 
Liga, final. MOTOCROSSE - Cam-
peonato do Mundo de Enduro, em 
Gouveia (POR.) (até17).TÉNIS - Fed 
Cup, meias-finais (até 17) 

FÓRMULA 1- GP da China, em 
X '. FUTEBOL - P Liga (30' jor.) 
fj) - TomelosATP de Barcelo- 
na (Esp.) e Bucareste (Rom.) (até 24); 
TorneioWTAdeEstugarda (Ale.) (até 
24). XADREZ - Mundial de Amado-
res, em Hallddild (Gré.) (até 28) 

PUGILISMO - Campeonato da 
Europa, Istambul (Tur.) (até 1 maio) 

FUTSAL - Final da UEFA Futsal 
Cup, em Guadalajara (Esp.), com 
BENFICA. JUDO - Campeonato da  

Europa, em Kazan (Rús.) (até 24) 
e  GOLFE - Campeonato Nacional 
Absoluto, no Oporto Golf (até 25). 
RALIS WRC da Argentina (até 24) 
©AUTOMOBILISMO- GTOpendo 
Estoril (POR.) (até 24). GINÁSTICA 
RÍTMICA - TaçaAGNdaMaia (POR.) 
(até 24) 
©ATLETISMO - Maratona de Ma-
drid (Esp.); Maratona de Londres 
(hg.). CICLISMO - Liège-Bastog-
ne-Liège (Bél.). FUTEBOL -P Liga 
(31." jor.). MOTOCIMISMO - Mo - 
toGP / Moto2 de Espanha, em Jerez 
de La Frontera 
© ESGRIMA - Campeonatos do 
Mundo, no Rio delaneiro (Bra.) (até 
27). MOTOCROSSE - Taçada Euro - 
pa de Extreme Enduro, em Valongo 
(POR.) (até 26). TÉNIS - Torneios 
ATP de ESTORIL (POR.), Istambul 
(Tur.) e Munique (Ale.) (até 1 maio) 
OBADMINTON- Campeonatosda 
Europa, em Mouilleron Le Captif 
(Fra.) (atél maio) CICLISMO- Vol-
ta áRornandia (Sul.) (atél maio). FU-
TEBOL - Meias-finais (1' mão) da 
Champions (até 27) 
• PATINAGEM - Campeonato da 
EuropaShow/ Precisão (patins), em 
Matosinhos (POR.) (até 30) 
©FUTEBOL- Meias-finais (1' mão) 
da Liga Europa 
©FUTEBOL - 1' Liga (32ajor.). Hó-
QUEEMPATINS- FInalfourda Taça 
CERS (até 1 maio). NATAÇÃO - Eu-
ropeudenataçãoadaptada, no Pun - 
chal (até 7 maio) 
MAIO 
()ATLETISMO Meeting Interna-
cional de Lisboa (POR.). FÓRMULA 
1- GP da Rússia, em Sochi 
°TÉNIS - Torneios ATP e WTA de 
Madrid (Esp.) (até 8) 
()FUTEBOL- Meias-finais (2' mão) 
da Champions (até 4) 
°FUTEBOL - Campeonato da Eu-
ropaSub-17 feminino, naBiebrrús-
sia (até 16) 
()FUTEBOL - Meias- finais (limão) 
da Liga Europa; Campeonato da Eu - 
ropa sub -17, no Azerbaijão (até 21) 

ATLETISMO - Meeting de Do-
ha / Ligade Diamante (Qat.).AUTO-
MOBILL5M0 - Rampa Internacio-
nal da Falperra (até 8). CICLISMO -
Volta à Itália em bicicleta (Giro) (até 
29). GINÁSTICA - Open Internacio-
nal de Cantanhede (aeróbica) (até  

8). HÓQUEI NO GELO - Campeo-
nato do Mundo, na Rússia (até 22). 
REMO - Campeonatos da Europa, 
em Brandenburg (Me.) (até 8) 
©ANDEBOL- Final fourda ligados 
Campeões (fem.), em Budapeste 
(Hun.) (até8). HIPISMO - Corridade 
cavalosKentucky Derby, em Louis - 
ville (EUA) 

CICLISMO - Taça do Mundo de 
Maratona BTT, emMéda (Por.). FU-
TEBOL - 1' Liga (33a jor.). MOTOCI-
CLISMO - MotoGP/ Moto2 de Fran-
ça, em Le Mans. IODO-O-TERRE-
NO - Rallye dos Faraós/FIA World 
Cup (EgVté 15) 
©NATA O - Campeonatoda Eu - 
ropa, emLondres(Ing,) (até 22). TÉ-
NIS - TomeiosATP e WTA de Roma 
(Itã.) (até 8) 
OVOLEIBOLDEPRATA-Campeo-
nato do Mundo de sub- 21, em Lu-
cerna (Sul.) (até 16) 
e  CANOAGEM - Campeonatos da 
EuropadeSlalom (seniores), emLip-
tovski (Esivq.) (até15). GOLFE - The 
Players Championship/PGA Tour, 
em Ponte Vedra Beach/Florida 
(EUA) (até 15) 
43) ATLETISMO - Campeonato Ibe-
roamericano, noRiodeJaneiro(Bra.) 
(até15). BASQUETEBOL- Finalfour 
da Euroliga (masculinos), emBerlim 
(Me.) (até15). CICLISMO -Voltaln-
temacional Cova da Beira (até 15) 
®ATLETISMO - Meeting de Xan-
gai / Liga de Diamante (China).114:5-
QUZ EM PATINS - Final Four da 
Liga dos Campeões (até 15). 

DUATLO - Campeonato Nacio-
nal individual, em Torres Vedras. 
FÓRMULA 1- GP de Espanha, em 
Barcelona. FUTEBOL - PLiga (34'e 
última jor.) 
©TÉNIS - Torneios ATP de Gene-
bra (Sul.) e Nice (Fra.) (até 22) 

VELA - Campeonato da Europa 
de FW, em Portimão (POR.) (até22) 
©FUTEBOL - Final da Liga Europa, 
em Basileia (Suf.) 
O  TAEKWONDO - Campeonatos 
da Europa, Montreux (Sul.) (até 22) 
EDRALIS - WRC Vodafone Rake de 
PORTUGAL, na região Norte (até22) 
e  CANOAGEM - Campeonato Na-
cional de Maratona, no Prado/Vila 
Verde (até 22). Ft.TTEBOL - Final da 
Taça de Inglaterra; Final da Taça do 
Rei (Esp.); Final da Taça de França;  

Final da Taça da Alemanha. NATA-
ÇÃO - Nacional de águas abertas, 
em Castelo de Bode/ Aldeia do Mato 
©FUTEBOL - Taça de Portugal, fi-
nal no Estádio Nacional (!amor). 
MOTOaCLISMO - MotoGP/Moto2 
de Itália, em Mugello. PENTATLO 
MODERNO- Campeonatodo Mun-
do, em Moscovo (Rús.) (até 29) 
e  TállS - Torneio de Roland Gar-
ros (GrandSlam), emParis (Era.) (até 
5 jun.). TIRO COM ARCO - Cam-
peonatos da Europa ao ar livre, em 
Nottingham (Ing.) (até 29) 
© HIPISMO - Concurso de Saltos 
Internacional de Lisboa, no Campo 
Grande (POR.) (até 29) 
O CICLISMO - Campeonatos do 
Mundo de BMX, em Medellin (Col.) 
(até 29). GINÁSTICA ARTÍSTICA - 
Campeonato da Europa (masc.), em 
Berna (Sul.) (até 29) 
®FUTEBOL - Final da Champlons 
feminina, em Reggio Emilia (Itá.). 
TRIATLO - Campeonatos da Euro - 
pa, em Lisboa (POR.) (até 29). XA-
DREZ - Campeonato da Europa 
(ind.), na Arménia (até 5 jun.) 
©JUDO - Masters, em Guadalaja-
ra (Méx.) (até 29) 
C)ANDF130L- Final fourdaLigados 
Campeões (masc.), em Colónia (Ale.) 
(até29). ATLETISMO- TaçadosClu-
bes Campeões Europeus de pista, 
Mersin (Tur.) (até 29); Meeting de 
Eugene / Liga de Diamante (EUA). 
FUTEBOL- FinaldaChampions, no 
Estádio GiuseppeMeaz7a, em Milão 
(Da.). JUDO - Taça da Europa de ca - 
detes, em Coimbra (POR.) (até 29). 
NATAÇÃO- Meeting Internacional 
Cidade de Coimbra (até 29) 
©AUTOMOBILISMO - 500 Milhas 
de lndianapolis/Nascar (EUA). 
FÓRMULA 1- GP do Mónaco, em 
Monte Carlo 
JUNHO 

ATLETISMO - Meeting de Ro-
ma / Ligade Diamante (Itá.). GINÁS-
TICA ARTÍSTICA - Campeonato da 
Europa (femininos), em Berna (Suí.) 
(até 5). RALIS - Rallye Sata Açores, 
em Ponta Delgada (POR.) (até 4) 
O FUTEBOL - Copa América, nos 
Estados Unidos (até 26); Qualifica-

' çãopara o Europeu feminino: Mon-
tenegro-PORTUGAL 
O  DUATLO - Campeonatos do 
Mundo, em Aviles (Esp.) (até 5). 

GOLFE - Campeonato Nacional de 
Clubes, na Aroeira /Setúbal (até 5) 
()ATLETISMO - Taça da Europa de 
10.000 metros, Mersin (Tur.); Mee-
ting de Birmingham /Liga de Dia-
mante (Ing.). CICLISMO - Critério 
Dauphine Libere (Fra.) (até12). MO-
TOCICLLSMO - MotoGP/Moto2 da 
Catalunha, em Barcelona (Esp.) 
()TÉNIS - Torneios ATP de Herto - 
genbosch (Hol.) e Estugarda (Me.) 
(até 12) 

FUTEBOL - Qualificação para o 
Europeu feminino: Finlândia-POR - 
TUGAL 
O ATLETISMO - Meeting de Os-
lo/Liga de Diamante (Nor.). GOLFE 
- Campeonato da Europa de senio-
res, em Pula (Esp.) (até 11) 
O  FUTEBOL - Campeonato da Eu-
ropa, em França (até 10 jul.). RALIS 

WRC de Itália (até 12) 
O  ATLETISMO - Meeting Interna - 
cional de Elvas (POR.). CICLISMO -
Volta à Suíça (até 19) 
eAUTOMOBBISMO- Mundial FIA 
WTCC de PORTUGAL, no Circuito 
deVila Real. FÓRMULA1 - GP do Ca -
nadá, em Montreal. JUDO - Cam-
peonato Nacional de equipas, em 
Odivelas 
O  GINÁSTICA - Campeonatos do 
Mundo de aeróbica, em Incheon (C. 
Sul) (até 19). TÉNIS - Torneios ATP 
de Halle (Me.) e Londres (Ing.) (até 
19); Torneio WTA de Birmingham 
(Ing.) (até 19) 
• ATLETISMO - Meeting de Esto - 
colmo/Liga de Diamante (Sué.). 
GOLFE - US Open/ PGA Tour, em 
Oakmont (EUA) (até 19) 
OTRIATLO - Campeonato da Eu - 
ropasub - 23, em Burgas (Bul.) (até19) 
© ATLETISMO - Meeting Interna-
cional de Santo António, em Lisboa 
(POR.); Meeting de Nova Ior-
que/Liga de Diamante (EUA). AU-
TOMOBILISMO - 24 Horas de Le 
Maus ( Fra. ) (até 19) 

FÓRMULA 1 GP do Azerbaijão, 
em Baku 
©ESGRIMA- Campeonatosda Eu-
ropa, em Torun (Pol.) (até 25). TÉ-
NIS - Torneio ATP de Nottingham 
(Ing.) (até 26); Torneio WTA de 
Eastbourne (EUA) (até 26). TIRO 
COM ARMAS DE CAÇA - Campeo-
nato do Mundo de tiro ao voo, em S. 
Pedro de Rates (POR.) (até 26) 
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—) (;) GINÁSTICA ARTÍSTICA - Taça 
do Mundo na Anadia (POR.) (até 26) 
OAU'IOMOBILISMO - Europeude 
Karting, em Portimão (POR.) (até 
26). CANOAGEM- Campeonatos da 
Europadevelocidade(seniores),em 
Moscovo (Rús.) (até 26). CICLISMO 
- Campeonatos Nacionais de estra-
da elites esub - 23, em Braga (até 26). 
MOTOCICLISMO- Campeonato do 
Mundode Resistência, em Portimão 
(POR.) (até 25) 

ATLETISMO - Campeonato de 
Portugal e Nacional de sub -23, na 
M aia (até 26). CICLISMO - Campeo-
natos do Mundo de 13TT maratona, 
em Laissac (Fra.) (até 26) 
OMOTOaCLISMO - MotoGP/ Mo-
to2daHolanda, em Assen 
*TÉNIS - Torneio de Wimbledon 
(Grand Slam), em Londres (Eng.) (até 
10 jul.). VELA - Campeonato do 
MundodeOptimist (sub-17), em V i - 
lamoura (POR.) (até 7 jul.) 
© CICLISMO - Campeonatos do 
Mundo de BTT, em Nove Mesto (R. 
Che.) (até 3 jul.). FUTEBOL -13  eli-
minatória (P mão) da Champions 
(até 29) 
e  FUTEBOL - 13  eliminatória (Ia 
mão) da Liga Europa 
JULHO 
O  CANOAGEM - Campeonatos da 
Europademaratonas (seniores), em 
Pontevedra (Esp.) (até 3). RALIS - 
WRC da Polónia (até 3) 
()ATLETISMO - Campeonato da 
Europademontanha,emArco(ltá.). 
CICLISMO - Volta à França (até 24) 
O  ANDEBOL - Campeonato do 
Mundodesub- 20 (fem.) (comPOR-
TUGAL), na Rússia (até 17). CICLIS-
MO - Campeonato Nacional de 
BMX, em Setúbal. FÓRMUIA1 - GP 
da Áustria, em Spielberg 
°PENTATLO MODERNO - Cam-
peonatos da Europa, em Lisboa 
(POR.) (até 11) 
O  FUTEBOL - 1' eliminatória (23  
mão) da Champions (até 6) 
OATIMMO-CampeonatodaEu - 
ropa, em Amesterdão (Hol.) (até10) 
O  CICIM40 - Grande Prémio In-
ternacional de Torres Vedras/Tro-
féuloaquimAgostinho (até10). FU-
TEBOL -P eliminatória (23  mão) da 
Liga Europa 
°GINÁSTICA - Taça do Mundo de 
Trampolins, Coimbra (POR.) (até 9)  

°BASQUETEBOL - Campeonato 
da Europa de sub- 20 (femininos), 
em Matosinhos (POR.) (até17).VO-
LEIBOL - Final Liga Mundial (grupo 
2), em PORTUGAL (até 10) 
Co FÓRMULA 1- GP de Inglaterra, 
em Silverstone 

FUTEBOL - Campeonato da Eu-
ropa de Sub -19, na Alemanha (até 
24). HÓQUEI EM PATINS - Cam-
peonatodaEuropa (masculinos), em 
Oliveira de Azeméis (POR.) (até16). 
TÉNIS - Torneios ATP Newport 
(EUA), Hamburgo (Ale.) e Bastad 
(Sué.)(até17);TomelosWTABadGas-
tein (Ale.) e I3ucareste (Rom.) (até17) 

FUTEBOL - 23  eliminatória (1.3  
mão) da Champions (até 13) 
°VOLEIBOL - Final da Liga Mun - 
dial(grupol), em Banguecoque (Tai.) 
(até 17) 

CICLISMO - Volta a Portugal do 
Futuro (até17). FUTEBOL - Telimi-
natória (13  mão) da Liga Europa. 
GOLFE - British Open/ PGA Tour, 
em Ayrshire (Esc.) (até 17) 
°ATLETISMO - Meetingde Monte 
Carlo / LFgadeDiamante(Mon.).TÉ-
NIS Taça Davis, quartos-de-final 
°ATLETISMO - Campeonato Na-
cional de Clubes (I e II Divisão), em 
Setúbal (até 17). MOTONÁUTICA -
Circuito Europeu HR 850, na Foz do 
Sabor/Torre Moncorvo (POR.) (até 
17). TRIATLO - Campeonato do 
Mundo de estafetas, em Hamburgo 
(Ale.) (até 17) 
° CANOAGEM - Campeonato do 
Mundo de Waveslci, em Santa Cruz 
(POR.) (até 24). MOTOCICUSMO - 
MotoGP/ Moto2 da Alemanha, em 
Sachsenring 
°TÉNIS - Torneios ATP de Gstaad 
(Suf.), Washington (EUA), Kitzbuhel 
(Aut.) e Umag (Cro.) (até 24); Tor-
neioWTAdeStanford (EUA) (até 24) 
0) ATLETISMO - Campeonato do 
Mundodejuniores,emKazan(Rús.) 
(até 24). FUTEBOL- 23  eliminatória 
(23  mão) da Champions (até 20); 
Campeonato da Europa Sub-19 fe-
minino, na Eslováquia (até 31) 

VELA - Campeonato do Mundo 
de Vaurien, em Viana do Castelo 
(POR.) (até 30) 
e  FUTEBOL - 2' eliminatória (2.3  
mão) da Liga Europa. NATAÇÃO - 
CampeonatoNacionalabsoluto(pis- G ATLETISMO - Meeting de Lon-  e  CANOAGEM - 353  Maratona In- ° FÓRMULA 1- GP da Hungria, 
cinalonga),emOeirasnamor(até24) dres/LigadeDiamante(Ing.)(até23) temacional de Crestuma (POR.) em Budapeste. TRIATLO - Cam- 
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peonato Nacional individual, em 
Setúbal 
03) TÉNIS -  Torneio ATP de Toron-
to (Can.) (até 31); Torneio WTA de 
Montreal (Can.) (até 31) 

FUTEBOL -  3" eliminatória (1.' 
mão) da Champions (até 27) 
G) CICLISMO -  783  Volta a Portugal 
em bicicleta (até 7 ago.) 
©ANDEBOL- Campeonato da Eu-
ropa desub- 20 (masculinos), na Di-
namarca (até7 ago.). FUTEBOL -  3' 
eliminatória (P mão) da Liga Euro-
pa. GOLFE -  US PGA Cham-
pionship/PGATour,emSpringfield 
(EUA) (até 31) 

MOTONÁUTICA -  Europeu Pro 
de motos de água, em PORTUGAL 
(até 31). RALIS - WRC da Finlândia 
(até 31) 
O  CANOAGEM -  Taçado Mundode 
maratona, no Prado/Vila Verde 
(POR.) (até 31). CICLISMO - Clássi-
ca San Sebastian (Esp.). VELA -
Campeonato da Europa de Sharpie, 
em Ovar (POR.) (até 5 ago.) 
O FORMULAI - GP da Alemanha, 

AGOSTO 
TÉNIS - Torneio ATP de Atlanta 

(EUA) (até 7) 
O FUTEBOL -  3' eliminatória (2.1  
mão) da Champions (até 3) 
O FUTEBOL -  eliminatória (2' 
mão) da Liga Europa. RALIS -  Rally 
Vinho da Madeira (até 6) 
• MULTIDESPORTOS - Jogos 
Olímpicos, no Rio de Janeiro (Bra-
sil) (até 21) 
Q TÉNIS -  Torneio ATP de Los Ca-
bos (Méx.) (até 14) 
• FUTEBOL -  Supertaça Europeia, 
em Trondheim (Nor.) 
• ANDEBOL - Campeonato da Eu-
ropa (P Div. masc.) de sub-18 (com 
PORTUGAL), na Croácia (até 21) 
O  MOTOCICIISMO - MotoGP/ Mo-
to2 da Áustria, em Spielberg 
O  TÉNIS - Torneios ATP e WTA de 
Cincinriati (EUA) (até 21) 
• FUTEBOL - Playoff (141  mão) da 
Champions (até 17) 
• FUTEBOL - Playoff (P mão) da 
Liga Europa 
®RAIES- WRCdaAlemanha(até21) 
• CICLISMO - Volta à Espanha em 
bicicleta  (Vuelta) (até 11 set.) 
• MOI OCICUSMO - MotoGP/Mo-
to2 da República Checa, em Brno. 

REMO -  CampeonatosdoMundo, em 
Roterdão (HoL) (até 28) 
• TÉNIS -  Torneio ATP de Wins-
ton -Salem (EUA) (até 28); Torneio 
WTA de New Haven (EUA) (até 28) 
• FUTEBOL -  Playoff (2' mão) da 
Champions (até 24) 
Eft# ATLETISMO -  Meeting de Lau-
sana/ Liga de Diamante (Sul.). CA-
NOAGEM - Campeonatos da Euro - 
pa de slalom (sub- 23 ejuniores), em 
Solkan (Esl.) (até 28). FUTEBOL  -
Playoff mão)daLigaEuropa.  PA-
TINAGEM - Campeonatos da Euro-
pa (patins), na Alemanha (até 2 set.) 
• ATLETISMO -  Meeting de Pa-
ris/Saint-Denis/Liga de Diamante 

• FORMULAI - GP ida Bélgica, em 
Spa-Francorchamps 

TÉNIS - US Open (Grand Slam), 
em FlushingMeadows/NovaIorque 
(EUA) (atéllset.). VELA -  Campeo-
nato do Mundo de SB20, em Cascais 

SE 
(PO

TEMBRO
R.) (até 4 set,) 

ATLETISMO -  Meeting de Zuri-
que/Liga de Diamante (Suf.). CA-
NOAGEM -  Campeonatos do Mun-
dodevelocidade (junioresesub-23), 
em Minsk (Bie.) (até 4) 
O FUTEBOL -  Qualificação para o 
Europeu' 2017Sub-21: PORTUGAL-
Israel 
O CICLISMO- Campeonato Nacio-
naldeenduro, em Manteigas (até4). 
TIRO COM ARMAS DE CAÇA  -
Campeonato do Mundo de trap 5, 
em Pêra/Algarve (POR.) (até 4) 
• FÓRMULA 1-  GP de Itália, em 
Monza. MOTOCICLISMO -  Mo - 
toGP / Moto2 da Grã-Bretanha, em 
Silverstone 
• FUTEBOL -  Qualificação para o 
Mundial'2018: Suíça-PORTUGAL; 
Qualificação para o Europeu'2017 
Sub- 21: PORTUGAL-Grécia. SURF 
-  Sata Azores Pro, em São Miguel 
(POR.) (até ll ) 
• MULTIDESPORTOS - Jogos Pa-
ralímpicos, no Rio de Janeiro (Bra.) 
(até 18) 
QATIETISMO -  Meetingde Bruxe-
las/ Finalda Ligade Diamante (13é1.). 
RALIS -  WRC da China (até 11). 
TODO-O-TERRENO - Baja de Ida - 
nha-a-Nova/TaçadaEuropa(até10) 

FUTSAL - Campeonato do Mun-
do, na Colômbia (até 1 out.)  

• MOTOCKLISMO -  MotoGP/Mo-
to2 de SanMarino, em Misano 
• FUTEBOL - Champions, 1' jor. 
(até 14) 
O  FUTEBOL - Liga Europa, ia  jorn. 
O  CANOAGEM -  Campeonatos do 
Mundo de maratonas, Bran-
denburg (Ale.) (até 19). FUTEBOL 
- Tomeiodequalificaçãopara o Eu - 
ropeu'2017 sub-17, em Portugal, 
com Escócia, País de Gales, Malta e 
PORTUGAL; Qualificação para o 
Europeu feminino: PORTUGAL - 
Finlândia. TÉNIS - Taça Davis, 
meias-finais 
• FORMULAI - GP de Singapura, 
em Marina Bay 
• TÉNIS - Torneios ATP de Metz 
(Fra.) eS. Petersburgo (Rús.) (até 25); 
Torneio WTA de Tóquio/Pan Paci-
fic (Jap.) (até 25) 
Q FUTEBOL - Qualificação Euro-
peu feminino: Irlanda-PORTUGAL 
© PATINAGEM -  Campeonatos do 
Mundo de seniores e juniores (pa-
tins), em Novara (Itá.) (até 9 out.). 
SURF - Carnais Billabong Pro, em 
Carcavelos (POR.) (até 2 out.); Cas-
cais Women's Pro, em Cascais 
(POR.) (até 2out.). TFaATLO -  Cam - 
peonato do Mundodelongadistân -
cia, em Oklahoma (EUA) (até 25) 
• ATLETISMO - Maratona de Ber-
lim (Ale.). MOTOCICLISMO - Mo-
toGP / Moto2 de Aragão, em Alcaniz 
(Esp.l 
O "1W418 - Torneios ATP de Kuala 
Lumpur (Mal.) e Shenzhen (China) 
(até 2 out.); Torneio WTAde Wuhan 
(China) (até 2 out.) 
• FUTEBOL - Champions, 2a jom. 
(até 28). GOLFE - Ryder Cup, em 
Chaska / Minnesota (EUA) (até 2out.) 
© PATINAGEM - Campeonato do 
Mundo de patinagem artística (em 
patins), em Novara (Itá.) (até 8 out.) 
• FUTEBOL - Liga Europa, 2' jorn. 
• FUTEBOL - Campeonato do 
Mundo Sub-17 feminino, na Jordâ - 
nia (até 21 out.). RALIS - WRC de 
França (até 2 out.) 
VELA- MeetingdeMatosinhos (op-
timist), emLebcões

RO 
 (POR) (até2out.) 

OUTUB 
@FORMULAI - GP da Malásia, em 
Sepang 
O TÉNIS - TornelosATPde Pequim 
(China) e Tóquio (Jap.) (até 9); Tor-
neioWTAdePequim (China) (até9). 

TODO-O-TERRENO -  Rall de Mar - 
Tocos/ FIA World Cup (até 8) 
• FUTEBOL -  Qualificação para o 
Mundial'2018: PORTUGAL-Andorra 
O CANOAGEM -  Madeira Ocean 
Race, no Funchal (POR.) (até 9). 
VELA -  Campeonato do Mundo de 
Fórmula Windsurfing, na praia da 
Vitória/Açores (até 16) 
O ATLETISMO -  Maratona de Chi-
cago  (EUA). CICLISMO - Campeo-
natos do Mundo de estrada, em Do-
ha (Qat.) (até 16). FORMULAI- GP 
do Japão, em Suzulca 
O FUTEBOL - Qualificação para o 
Mundial'2018: Ilhas Faroé- PORTU - 
GAL. TÉNIS - Torneio ATP de Xan-
gai (China) (até 16) 
• RALIS WRC de Espanha/Cata-
lunha (asfalto) (até 16) 

MOTOCICLISMO - MotoGP/ Mo-
to2 do Japão, em Motegi 
• TÉNIS - TomeiosAlPde Mosco-
vo (Rús.), Estocolmo (Sué.) e Valen - 
cia (Esp.) (até 23); Torneio WTA de 
Moscovo (Rús.) (até 23) 
© FUTEBOL - Champions, 3' 
jom ( até 19). SURF - Circuito Mun-
dial ASP/ Moche Rip Curl Pro, em 
Peniche (POR.) (até 29). TÉNIS DE 
MESA - Campeonatos da Europa, 
em Budapeste (Hun.) (até 23) 
Q FUTEBOL -  Liga Europa, 3' jorn. 
GOLFE - Portugal Masters, em Vi-
lamoura (até 23). 
e  TODO-O-TERRENO - Baja de 
Portalegre (POR.) / FIA World Cup 
(até 29) 
Q JUDO - Campeonatos do Mundo 
por equipas; em Tbilisi (Geó.) (até 
23) 
• FÓRMULA 1- GP dos Estados 
Unidos, em Austin. MOTOCICLIS-
MO - MotoGP/Moto2 da Austrália, 
em Philip lsland 
©TÉNIS - Torneios ATP de Basileia 
(Suf.) e Viena (Áut.) (até 30); Finais 
do WTA Tour, em Singapura (Sin.) 
(até 30) • 
O ATLETISMO - Campeonato do 
Mundo de Masters, em Pert h (Aus.) 
(até 6 nov.) 
• TODO-O-TERRENO - Baja de 
Portalegre (POR.) /FIA World Cup 
(até 29) 
• RALIS - WRC de Inglaterra/País 
de Gales (terra) (até 30) 
• MOTOCICLISMO - MotoGP/ 
Moto2 da Malásia, em Sepang  

• TÉNIS -  Torneio ATP de Paris 
(Fra.) (até 6); TorneioWTAdenuhai 
(China) (até 6) 
NOVEMBRO 
O FUTEBOL - Champions, 4' jorn. 
(até 2) 
O  FUTEBOL Liga Europa, 4' jom. 
©ATLETISMO - Maratona Novalor-
que (EUA) . FÓRMULA1 GP do Mé - 
xico, na Cidade do México. VELA - 8' 
Vendée Globe (volta ao Mundo em 
solitário), em Sables d 'Olonne (Fra.) 
O  FUTEBOL - Torneio de qualifi-
cação para o Europeu'2017 de sub-
19, Grupo 8 na Bulgária, com POR-
TUGAL, Dinamarca, Bielorrússia e 
Bulgária (até 15) 
• TÉNIS - Final da Fed Cup (até 13) 
oFÓRMULA1 - GP do Brasil, emSão 
Paulo. FUTEBOL - Qualificação 
M widia 2018: PORTUGAL-  Letó-
nia; Campeonato do Mundo FIFA 
Sub -20 feminino, Papua Nova Gui-
né (até 3 dez.). MOTOCICLISMO -
MotoGP/Moto2daComunidadeVa - 
lenciana , em Valência (Esp.) 
®TÉNIS - FinaisdoKTPWorldTour, 
em Londres (até 20) 
@AUTOMOBILLSMO/MOTOCI-
QISMO - Grande Prémio deMacau 
(até 20) 
O  RALIS - WRC da Austrália /Perth 
(terra) (até 20) 
• FUTEBOL - Champions, 53  jor. 
(até 23) 
®FUTEBOL -  Liga Europa, 5' jorn. 
TÉNIS - Final da Taça Davis (até 27) 
(1) FÓRMULA 1- GP de Abu Dhabi 
(EAU), na Yas Marina 
Q  TÉNIS DE MESA - Campeonatos 
do Mundo de juniores, na Cidade do 
Cabo (Áf. Sul) (até 7 dez.) 
DEZEMBRO 
©JUDO  - Grand Siam (final) de Tó-
quio (Jap.) (até 4) 
O JUDO - Campeonato Nacional 
absoluto, em Odivelas (até 4) 

ANDEBOL Campeonatoda Eu-
ropa (fem.), na Suécia (até 18) 
O  FUTEBOL - Champions, 6" jorn. 
(até7). NATAÇÃO- Campeonatodo 
Mundo empiscina curt a, em W ind-
sor (Can.) (até 11) 

FUTEBOL - Liga Europa, 6' jorn.; 
Mundial de Clubes, no Japão (até18). 
SURF- Circuito MunclialASP/ Billa-
bong Pipe Masters, Havai (até 20) 
@ATLETISMO  CampeonatodaEu - 
ropa de corta- mato, em Chia (Itá.) 

Página 33



  Tiragem: 76768

  País: Portugal

  Period.: Anual

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 65

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 27,62 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 62499879 02-01-2016 | Ano em Revista

UM ANO CHEIO 
015.0  Campeonato da Europa em futebol, em França (10 de junho 
a 10 de julho), e a 31.a edição dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro 
(5 a 21 de agosto), concentram as atenções desportivas em 2016 

JANEIROGFEVEREIROom A o o ABR, o oOJU`NHOOJU`LHOOA ,_ o o 
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Seleção volta a ter José Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-01-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=34c03815

 
Portugal estreia-se hoje no Ano Novo frente à seleção helvética, na 1ª jornada da Yellow Cup, que
termina amanhã em Winterthur, Suíça. E com alterações em relação à anterior convocatória do
selecionador Rolando Freitas, com destaque para a chamada do pivô José Costa (Montpellier/FRA), e
do lateral-direito Jorge Silva (Anaitasuna/ESP), que substituem os lesionados Bruno Moreira (Sporting)
e João Ferraz (Wetzlar/ALE). "Estou feliz pelo regresso, que nem sinto como tal, pois só falhei dois
estágios. Sinto-me bem neste grupo e é um orgulho representar o país", considerou José Costa.
Refira-se que Portugal já garantiu o playoff de apuramento para o Mundial'2017, estando a preparar-
se para a eliminatória em junho, onde encontrará um cabeça de série oriundo do Europeu da Polónia,
que se inicia dia 15. O capitão das quinas, Tiago Rocha, está motivado: "Queremos fazer uma boa
Yellow Cup e prepararmo-nos bem, frente a adversários como a Suíça e a Áustria [joga a outra meia-
final ante a Tunísia, vencedora da prova em 2015], que ainda não estão no playoff [disputam as séries
de qualificação], mas têm demonstrado qualidade. Temos subido de nível e podemos vencer este
torneio. Temo-nos batido de igual para igual com as melhores seleções do Mundo", sustentou o pivô
do Wisla Plock (POL). Portugal tem tradições na Yellow Cup, que cumpre a 44ª edição. Destaque para
o triunfo em 2007, com Candeias (eleito melhor guarda-redes naquela altura), Rocha, Bjelanovic e
Solha a continuarem na turma lusitana. Quanto ao jovem Miguel Martins, de 18 anos, será uma
estreia absoluta na Seleção principal, que voou ontem até Zurique e fez um treino de adaptação ao
pavilhão (Eulachhallen) no final da tarde: "Não estava à espera de ser chamado tão cedo, mas fiquei
feliz. Vou dar o melhor", considerou o central do FC Porto, que após a Yellow Cup regressa a Portugal
para disputar o Torneio das Quatro Nações (sub-20). Para o lugar entrará Tiago Pereira (Benfica), pois
a Seleção tem agendados, em Reykjavik, dois jogos (dias 6 e 7) com a Islândia, que prepara o
Europeu e é um dos hipotéticos adversários de Portugal para o playoff de junho. Autor: Alexandre Reis
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Seleção volta a ter José Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-01-2016

Meio: Sábado Online

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

 
00:00 . Record
 
 Selecionador chama pivô do Montpellier e Jorge Silva para a Yellow Cup
 
 Por Record
Portugal estreia-se hoje no Ano Novo frente à seleção helvética, na 1ª jornada da Yellow Cup, que
termina amanhã em Winterthur, Suíça. E com alterações em relação à anterior convocatória do
selecionador Rolando Freitas, com destaque para a chamada do pivô José Costa (Montpellier/FRA), e
do lateral-direito Jorge Silva (Anaitasuna/ESP), que substituem os lesionados Bruno Moreira (Sporting)
e João Ferraz (Wetzlar/ALE).
"Estou feliz pelo regresso, que nem sinto como tal, pois só falhei dois estágios. Sinto-me bem neste
grupo e é um orgulho representar o país", considerou José Costa.
Refira-se que Portugal já garantiu o playoff de apuramento para o Mundial'2017, estando a preparar-
se para a eliminatória em junho, onde encontrará um cabeça de série oriundo do Europeu da Polónia,
que se inicia dia 15.
O capitão das quinas, Tiago Rocha, está motivado: "Queremos fazer uma boa Yellow Cup e
prepararmo-nos bem, frente a adversários como a Suíça e a Áustria [joga a outra meia-final ante a
Tunísia, vencedora da prova em 2015], que ainda não estão no playoff [disputam as séries de
qualificação], mas têm demonstrado qualidade. Temos subido de nível e podemos vencer este torneio.
Temo-nos batido de igual para igual com as melhores seleções do Mundo", sustentou o pivô do Wisla
Plock (POL).
Portugal tem tradições na Yellow Cup, que cumpre a 44ª edição. Destaque para o triunfo em 2007,
com Candeias (eleito melhor guarda-redes naquela altura), Rocha, Bjelanovic e Solha a continuarem
na turma lusitana.
Quanto ao jovem Miguel Martins, de 18 anos, será uma estreia absoluta na Seleção principal, que
voou ontem até Zurique e fez um treino de adaptação ao pavilhão (Eulachhallen) no final da tarde:
"Não estava à espera de ser chamado tão cedo, mas fiquei feliz. Vou dar o melhor", considerou o
central do FC Porto, que após a Yellow Cup regressa a Portugal para disputar o Torneio das Quatro
Nações (sub-20).
Para o lugar entrará Tiago Pereira (Benfica), pois a Seleção tem agendados, em Reykjavik, dois jogos
(dias 6 e 7) com a Islândia, que prepara o Europeu e é um dos hipotéticos adversários de Portugal
para o playoff de junho.
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Samvel Aslanyan a marcar pelo Permskie Medvedi 

Sporting contrata 
russo e sueco 
Leões chegaram a 
acordo com o late-
ral-direito Samvel 
Aslanyan e o guar-
dião Daniel Svensson 

RUIGUIBIARAIS 
••• Mesmo no fecho das ins-
crições para estrangeiros (31 
de dezembro), o Sporting ga-
rantiu dois reforços que pode-
rão revelar-se importantes na 
discussão do Campeonato Na-
cional e da Taça de Portugal. 
Samvel Aslanyan, lateral-di-
reito russo do Permskie Med-
vedi, e Daniel Svensson, guar-
da-redes sueco do Harnmarby, 
chegarão aAlvalade nos próxi-
mos dias paraengrossaroplan-
tel às ordens do espanhol Ja-
v ier Zupo Equisoain e atacara 
segunda metade da época. 

Aslanyanjogou estapré-épo-
ca em Portugal, numa digres-
são da equipa russa - que está 
neste momento em risco de 
falir, tendo três meses de salá-
rios em atraso -, tendo defron-
tado o FC Porto por três vezes, 
marcando um e seis golos nos 
dois jogos em que entrou, e o  

Avanca, ao qual apontou cinco 
golos. Já com longa experiên-
cia europeia - fez seis anos de 
Champions League pelo 
Chekovskie Medvedi -, As-
lanyan tem 29 anos, 1,90 me-
tros e era peça fundamental 
dos russos. 

Já Daniel Svensson, de 30 

GOLOS 

Foram os golos marcados 
por Samvel Aslanyan em 
cinco das seis épocas em 
que jogou na Liga dos 
Campeões 

anos e com 1,87 metros, era o 
número 1 do Hammarby, onde 
esta épocajogou pouco. Na ba-
liza leonina terá a companhia 
de Aljosa Cudic e Luís Olivei-
ra, pois Ricardo Correia vai 
rescindir. 
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"Sit back and enjoy": esta é a agenda desportiva de 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-01-2016

Meio: Observador Online

URL:http://observador.pt/2016/01/01/sit-back-and-enjoy-esta-agenda-desportiva-2016/

 
2015-2016 Há coisas que, mesmo antes de acontecerem, já fazem de 2016 um bom ano. Europeu de
Futebol, Jogos Olímpicos, ténis, ralis, râguebi, surf e muito mais. Está tudo aqui. Sente-se e aproveite.
A vista é bonita, certo? É o Rio de Janeiro que vai acolher a próxima edição dos Jogos Olímpicos, o
maior evento desportivo do planeta, que volta a acontecer em 2016 Matthew Stockman/Getty Images
Antes, não há muito tempo, ia-se de carro, mota ou camião do centro da Europa até à capital situada
mais a ocidente de África continental. Mais do que um rali, era uma prova de esforço sobre-humano e
sobre-máquina para se percorrer milhares de quilómetros entre terra, dunas, lama, pedras e rios.
Entre 1978 e 2009 foi-se quase sempre de Paris até Dakar, no Senegal, e hoje o que resta desses
tempos é só mesmo o nome. O rali Dakar está agora na América do Sul e desta vez vai andar entre a
Bolívia e a Argentina. A prova arranca de Buenos Aires, a 3 de janeiro, e termina em Rosario, a 16.
Três das 13 etapas vão passar por Uyuni e pelo deserto boliviano, onde vão andar os portugueses
Paulo Gonçalves - que após acabar em 2.º lugar o ano passado, disse ao Observador que ainda tinha
"mais 10 anos de Dakar pela frente" - e Ruben Faria, ambos nas motas. Paulo Gonçalves até aparece
no não muito usual trailer da prova, que se focou mais nos pilotos e não se limitou a compilar imagens
de edições anteriores do rali. Este ano há mais motivos que os habituais para se ficar de olho na
prova, porque há duas estreias de pilotos cujas mãos se fartaram de brilhar noutros desportos
motorizados: Sébastien Loeb e Mikko Hirvonen, o francês que foi nove vezes campeão mundial de ralis
e o finlandês que, por causa do outro, foi vice-campeão em quatro edições. Messi, Ronaldo, Lionel,
Cristiano, argentino, português e a mesma conversa de sempre, do eu-acho-que-sou-melhor-que-tu,
mas preciso de ter mais exemplares de um certo troféu para provar isso aos outros. Bom, talvez esta
seja mais a conversa de Cristiano Ronaldo, que em 2014 venceu a terceira Bola de Ouro (já o tinha
feito em 2008 e 2013) e saiu de Zurique, na Suíça, a dizer que voltaria este ano para igualar as quatro
de Lionel Messi, o sempre mudo e calado pequenote que se vai fartando de marcar golos e papar
títulos para deixar que seja o futebol a fazer a conversa. Desta vez, os dois extraterrestres do futebol
têm a companhia de quem mais tem feito para apanhar uma nave e juntar-se a eles no espaço,
Neymar. O brasileiro do Barcelona é o terceiro dos finalistas à conquista da Bola de Ouro, que
distinguirá quem foi o melhor jogador do mundo em 2015. Ficaremos a saber quem é a 11 de janeiro.
Já desde julho que é certo e sabido que ainda não é desta que Portugal regressa a um Europeu de
Andebol - a última vez que a seleção nacional conseguiu lá estar foi em 2006 -, mas a competição
arranca a 15 de janeiro e estão lá todas as equipas das boas. Há a França, a Alemanha, a Suécia, a
Croácia e a Espanha, por isso, diversão não vai faltar para quem gosta de desporto que se joga à
mão, com balizas. No ténis há quatro torneios mais importantes que os outros, e o primeiro joga-se
na land down under. A temporada arranca no piso rápido do Open da Austrália e abre as hostes nas
provas do Grand Slam. Por esta altura, os tenistas já andam a dar no duro na pré-época e Novak
Djokovic quererá ir a Melbourne repetir o triunfo de 2015 e manter o domínio que teve no circuito
durante o ano passado. Os que mais poderão chatear o sérvio são os mesmos de sempre: um Roger
Federer a transbordar classe e incansável, apesar dos 34 anos, um Rafael Nadal a querer provar que o
2015 passado aos solavancos foi um acaso e um Andy Murray que, mesmo sem vencer um Grand
Slam, foi considerado pela BBC como o desportista britânico do ano. Vamos lá ver no que isto dá. O
tramado é acompanhar este torneio, porque o relógio em Melbourne irá com 11 horas de avanço em
relação ao português. Dura mais de um mês, junta as melhores seleções europeias de râguebi e o
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melhor é que acontece todos os anos. O que espicaça nesta edição do torneio das Seis Nações é ver
como reagem as equipas à ressaca do Mundial que, em novembro, a Nova Zelândia ganhou. Ou ver
como a que se portou melhor (País de Gales) se portará agora e, sobretudo, como reagirá a Inglaterra
à humilhação que passou - organizou o Campeonato do Mundo e foi a primeira seleção anfitriã a ser
eliminada na fase de grupos. Os ingleses querem que muita coisa mude e por isso já têm um treinador
novo, Eddie Jones, o australiano que guiou o Japão a três vitórias no Mundial. O adversário a bater é a
Irlanda, que conquistou as duas últimas edições da prova. Os escoceses não levantam o caneco desde
1999, ano anterior à entrada da Itália nestas andanças, que costuma ser o saco de pancada em que
as restantes equipas batem sempre. O resto é fácil: todas as equipas se defrontam um par de vezes
(em casa e fora dela) e, no final, a que tiver mais pontos leva o caneco para casa. P.S. Se o râguebi
não for muito consigo e quer que passe a ser, ainda vai a tempo de um curso rápido sobre as
principais regras e formas de jogar o desporto da bola oval. Por alguma razão a final do ano passado
foi o programa com maior audiência de sempre na história da televisão norte-americana. Cerca de 112
milhões de pessoas viram o Super Bowl ser conquistado, na derradeira jogada, pelos New England
Patriots, que bateram os Seattle Seahawks. O número mostra como o futebol que os EUA inventaram
já é tão visto lá dentro como cá fora e por isso há que marcar a ocasião na agenda. O facto de o
planeta ser redondo e girar sobre si próprio enquanto anda à volta do Sol fará com que sejam 23h30
em Portugal quando a final do futebol norte-americano arrancar em São Francisco, no estado da
Califórnia. Ainda não se sabe que equipas estarão na final, mas se até lá sentir que tem enferrujados
os conhecimentos sobre futebol americano, pode ir espreitando esta cábula. Miguel Oliveira continua a
subir a escada e ainda não chegou ao último degrau (o português está no Moto2), mas também vai
andar pelo Qatar neste fim de semana. A 20 de março arranca o MotoGP, a prova rainha do
motociclismo que voltará a colocar nas mesmas pistas Jorge Lorenzo, o espanhol que acabou 2015
como campeão, Valentino Rossi, o italiano que ficou em segundo, e Marc Márquez, outro espanhol que
andou às turras com o transalpino no final da época. No mesmo dia, e um pouco mais a Sul no
planeta, começa a rolar a Fórmula 1. O campeonato arranca na Austrália, no circuito de Melbourne,
onde se realizará a primeira prova que vai colocar à prova Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes vai
andar a abrir para tentar conseguir um terceiro título seguido e deverá ter Sebastien Vettel (Ferrari),
alemão que foi campeão quatro vezes seguidas (2010, 2011, 2012 e 2013), como o principal piloto
que lhe fará frente. Isto se Nico Rosberg, companheiro de equipa de Hamilton, não voltar a passar
uma temporada a fazer com que a luta do título se cingisse a pilotos da mesma escuderia. De resto,
há uma boa notícia: em 2016, a Fórmula 1 poderá ser vista sem que pague mais para a ver. Agradeça
à Eurosport, canal que está incluído em todos os pacotes de televisão em Portugal e que retirou os
direitos de transmissão da modalidade à Sport TV, canal de subscrição paga. A época é sempre longa
e não há basquetebolista que conquiste a NBA sem antes levar com mais de 60 jogos nos braços e nas
pernas. Os Golden State Warriors venceram o campeonato norte-americano em 2015 e estão bem
encaminhados para, pelo menos, continuarem com hipóteses de repetirem o feito em 2016. A equipa
em que reina a magia de Stephen Curry ganhou os primeiros 24 jogos da época, e lidera a
Conferência Oeste, até poderá reeditar a final do ano passado com os Cleveland Cavaliers de LeBron
James, que seguem na liderança da Conferência Este. Certo parece ser que ambas vão chegar aos
playoffs da NBA, que arrancam a 16 de abril. O resto, logo se vê. Olhó futebol! É preciso esperar até
maio para, fora dérbis, clássicos e jogos à antiga a acontecerem pelos campeonatos europeus fora,
ver um troféu dos importantes decidir-se. A final da Liga Europa jogar-se-á no St. Jacob-Park, estádio
em Basileia, onde poderão chegar equipas das boas e que façam as pessoas esquecerem-se por
momentos de chamar a esta prova a segunda divisão das melhores equipas do continente. Porque há
muitas e boas equipas que estão nos 16 avos de final da prova (que se começam a jogar no final de
fevereiro), como o Borussia Dortmund, Tottenham, Fiorentina, Bayer Leverkusen, Nápoles, Liverpool,
Valência ou Manchester United. E o Sevilha, claro, que ganhou as duas últimas edições da competição
e parece ser o monstro papão da Liga Europa (também a venceu em 2006 e 2007). Depois, ainda há
FC Porto e Sporting para defenderem a noção que se formou nos anos mais recentes - a de que os
clubes portugueses estão mais talhados para brilharem aqui do que na Champions. Uma vez por ano é
certinho que o futebol vai ao Jamor. Em 2016 é garantido que lá irá parar a 22 de maio, para se
decidir o vencedor da Taça de Portugal. Ah, o cheirinho a churrasco, bifana, cerveja e adeptos a
confraternizarem e a festejarem a presença do clube que apoiam com o prazer do ócio e da
celebração. Já só um grande pode lá chegar (o FC Porto), mas o Sporting de Braga, o finalista vencido
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de 2015, ainda tem hipóteses de repetir a presença na final. Pó de tijolo, sotaque francês. Ouvir
alguém dizer as duas palavras que compõem Roland Garros faz logo pensar em terra batida e os
melhores do mundo a bater em bolas de ténis com uma raquete. É o segundo torneio do Grand Slam
do ano e como a vidência não é o nosso forte, não nos vamos por a adivinhar o que aí vem. Mas
podemos rebobinar a cassete e perceber que, em 2015, esta foi a única prova em que houve uma
surpresa e isto é motivo suficiente para aumentar as expectativas. O único Grand Slam que Novak
Djokovic não ganhou em 2015 foi este. O sérvio perdeu com Stanislas Wawrinka, o segundo suíço
mais conhecido no ténis, e o outro motivo que nos faz ansiar por Roland Garros está ligado ao tal
helvético de quem toda a gente se lembra antes de Wawrinka - porque Roger Federer já anunciou que
este será o único torneio de terra batida em que participará em 2016. Antes de Roland Garros, o suíço
vai passar quase dois meses sem bater bolas em torneios, mas salvaguardou que "isso não significa
que [vai] estar de férias". Os espanhóis, perspicazes, tratam-na por orelluda desde que o caneco tem
duas pegas gigantes para os vencedores lhe pegarem. A final da Liga dos Campeões volta a jogar-se
em maio, depois de em 2015 o Barcelona a ter vencido no início de junho. É fácil perceber o porquê
do recuo - é que 13 dias volvidos arranca o Europeu e os jogadores que forem às duas coisas ainda
precisam de passar algum tempo a treinar com a respetiva seleção. Isto é tramado para os
portugueses que podem estar a torcer por Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit), Vieirinha
(Wolfsburgo), Miguel Veloso (Dínamo Kiev), Tiago (Atlético de Madrid) ou qualquer um dos
portugueses do Benfica, porque se é bom sinal chegar à final da Champions, não será bom que
cheguem com atraso aos treinos da seleção nacional. A final da competição será no Estádio de San
Siro, em Milão. Antes de o pé direito de João Moutinho matar a bola na relva, fingir que a ia bater, dar
um escorrega para dois dinamarqueses deslizarem dali para fora e só depois rematar a seleção para
dentro do Europeu de 2016, já Fernando Santos dizia - Portugal vai lá para ganhar. O selecionador
acha que "o ADN de Portugal é ganhar" e esta conversa tem tudo a ver com alguns dos nomes que se
escreverem no evento desportivo anterior. Porque não basta apenas calhar num grupo dos mais fáceis
(com Áustria, Hungria e Islândia) e ter alguma sorte para o Europeu correr bem. É preciso que a
forma esteja com quem joga. Sobretudo com Cristiano Ronaldo, o abono de golos de uma equipa que
chegará ao Campeonato da Europa sem um avançado que lhe garanta bolas a entrar na baliza. E com
Nani, Bernardo Silva, João Mourinho, Tiago e Fábio Coentrão. A prova arranca a 10 de junho e
Portugal começa por jogar com a Islândia, a 14 de junho (20h). Que a força (e a forma) esteja com
eles, se possível, até 10 de julho, que é o dia da final do Euro. É pena, mas consequência de o futebol
ser o desporto que cai no goto de mais gente pelo mundo fora. Quando o Europeu já estiver a andar é
quando Wimbledon começa. O Grand Slam que obriga todos os tenistas a vestirem-se integralmente
de branco enquanto jogam na relva é o mais antigo do circuito, mas as audiências poderão ressentir-
se - a final acontece no mesmo dia que a decisão do Campeonato da Europa de futebol, embora seja
bastante improvável que os horários coincidam. Quem o ganhou em 2015, claro está, foi Novak
Djokovic, na primeira de duas finais de Grand Slams que teve com Roger Federer, onde sentiu nos
ouvidos e na frustração (ou seja, assobios e apupos) o facto de estar a jogar contra o tenista para
quem a balança de qualquer público se costuma inclinar. Com ou sem o apoio que pretendia, foi o
sérvio quem, no final, se agachou para arrancar e comer um pedaço de relva do court central de
Wimbledon, após ganhar o últimos dos pontos a Federer. Vamos lá ver se voltar a encher o papo desta
dieta herbívora em 2016. É o pináculo para quem gosta de pedalar ou para quem aprecia ver os
outros a fazê-lo. Ainda não é desta que o Tour de France volta a cingir-se apenas a estradas francesas
- em 2015 a prova partiu de Utrecht, na Holanda, e em 2016 vai visitar Espanha, Andorra e Suíça -,
mas ao menos partirá de França. O Tour é a prova rainha do ciclismo e tudo quanto é bom ciclista
prepara a época a pensar nela. O britânico Chris Froome estará a pensar em revalidar a vitória que
conseguiu na última edição, enquanto todo o francês que gosta de ciclismo andará a matutar se será
desta que um gaulês volta a ser o mais rápido a percorrer o seu país (já não acontecer desde que
Bernard Hinault o conseguiu, em 1985). Portanto, vite, vite! Já são uns quantos: para já, Portugal tem
garantida a presença de 48 atletas nos Jogos Olímpicos que, a 5 de agosto, arrancam no Rio de
Janeiro. O número poderá aumentar para que haja mais hipóteses de haver medalhas penduradas aos
pescoços de portugueses quando estiverem no avião, a regressar a casa. Tem havido polémica de
sobra, com obras atrasadas, dinheiro gasto a mais ou poluição nas águas, mas tudo deverá ser
abafado (como foi no Mundial de 2014) assim que os Jogos começarem. As esperanças da comitiva
portuguesa deverão estar mais concentradas em uns atletas do que em outros e haverá mais dedos a
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fazer figas por Nélson Évora (triplo salto), Fernando Pimenta (canoagem), Rui Bragança (taekwondo),
Sara Moreira (10.000 metros e maratona) ou Telma Monteiro (judo), mas há sempre surpresas. A
caminhada para o Maracanã da seleção portuguesa de futebol de sub-23 começa logo no dia 3. Caso
passe pelo relvado do estádio de Salvador da Baía vamos ver se a equipa portuguesa consegue fazer
esquecer aquele 4-0 do Mundial de 2014. Assim se fecha a temporada dos Grand Slams no ténis: vai-
se até Nova Iorque, para-se no estádio de Flushing Meadows e fica-se a olhar para um court azul, de
piso rápido. O calor é tramado e o piso obriga a que os tenistas mostrem o quão bem fisicamente
chegam ao final da época. Se tudo dependesse do físico, Novak Djokovic até nem teria de pegar na
raquete. Mas não depende. Por isso é que o sérvio que mais corre, mais se estica e mais mostra como
o corpo se move em posições estranhas para chegar a uma bola ainda só venceu duas edições do US
Open, incluindo em 2015. Aí teve de ouvir das boas, ou das más, pois fartou-se de escutar assobios,
apupos e gritos de apoio ao tenista que derrotou, Roger Federer, por quem os adeptos dos EUA
nutrem especial carinho e onde a Nike (que patrocina o suíço há anos) puxa à brava pela imagem do
seu atleta. Não é justo, mas a verdade é que quase sempre que isto acontece é Djokovic que leva a
melhor. Haverá ténis e físico em Federer para reeditar mais uma destas finais? A prova que, a cada
dois anos, ressuscita a mais antiga rivalidade do golfe joga-se em Chaska, no estado do Minnesota,
EUA. A Ryder Cup coloca os melhores golfistas norte-americanos a competirem contra os melhores
europeus no desporto que põe tacos nas mãos das pessoas e lhes pede para acertarem com uma bola
dentro de um buraco que está enfiado na relva. Portugal até tentou ser o anfitrião desta competição
em 2022, mas perdeu a corrida para Itália. Não é apenas por causa de Portugal ter muitas praias,
muitas delas com ondas das boas e muita gente com jeito para o surf. É também porque Supertubos,
praia de Peniche, tem nível (quando está a funcionar) para ser uma das melhores do circuito mundial
de surf e por isso é que 2016 será a oitava vez consecutiva que a World Surf League lá organiza uma
etapa. Já parece ser tradição, e é bom que o seja, porque em 2015 foi o Moche Rip Curl Pro que deu
oportunidade para que Vasco Ribeiro, o miúdo português que foi convidado pela organização a
participar, chegasse às meias-finais da prova e obrigasse a adiar para o Havai a decisão de quem
levaria o título de campeão mundial para casa. Aqui as certezas são poucas. A esta distância medida
em tempo, a única coisa que se sabe é que a próxima edição do Mundial de Clubes (que o Barça de
Messi, Suárez e Neymar acabou de conquistar) se vai realizar no Japão e contará com as sete equipas
que terminem a época de 2015/16 como campeãs das federações de futebol que integram a FIFA.
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 Do Europeu de futebol aos Jogos Olímpicos, 2016 traz-nos ainda os europeus e mundiais de futsal, os
europeus de andebol.
 
 Foto: OLIVIER MORIN / AFP
 
 Liga dos Campeões
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ano de 2016 será rico em grandes eventos desportivos. Do Europeu de futebol aos Jogos Olímpicos,
2016 traz-nos ainda os europeus e mundiais de futsal, os europeus de andebol, assim como vários
eventos que prometem animar o ano, como os mundiais de Fórmula 1 e Motociclismo. Aqui estão 12
eventos a não perder neste novo ano.
 
 1. Jogos Olímpicos, Rio2016: De 5 a 21 de agosto, o Rio de Janeiro receberá a 31ª edição dos Jogos
Olímpicos, o maior evento desportivo do mundo. A cidade brasileira também será palco dos Jogos
Paralímpicos, entre 7 e 18 de setembro.
 
 2. Europeu de futebol em Franca: Portugal é uma das seleções que irá tentar o título de campeão
europeu, algo que nunca conseguiu. Capitaneados por Cristiano Ronaldo, a turma das quinas enfrenta
a concorrência de seleções de nomeada, como França, Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra.
 
 3. Copa América: Este ano os EUA vão receber a edição Centenária da Copa América. De 5 a 26 de
junho, os norte-americanos irão organizar este importante torneio da CONMEBOL. O Brasil de Neymar
e a Argentina de Messi são candidatos a vencer a prova, mas Chile (atual campeão) e Uruguai podem
ter uma palavra a dizer.
 
 4. Mundial de Fórmula 1: A 20 de março arranca a nova temporada de Fórmula 1, no Grande Prémio
da Austrália. A prova acaba a 27 de novembro, em Abu Dhabi. Há uma grande expetativa para saber
se as outras equipas irão conseguir encurtar a diferença para a Mercedes, de forma que Hamilton e
Rosberg possam ter adversários a altura.
 
 5. Mundial de Motociclismo: O campeonato arranca a 20 de março no Qatar e termina a 13 de
novembro em Valência. Lorenzo, Marquez e Rossi deverão voltar a ser os candidatos ao título na
categoria rainha, o MotoGP. Há uma grande expetativa para ver o que faz Miguel Oliveira em Moto2,
ele que foi vice-campeão do mundo em Moto3 em 2015.
 
 6. All Star Game da NBA: No fim-de-semana de 14 de fevereiro a cidade de Toronto, no Canadá,
receberá o All Star Game da NBA. As estrelas da NBA vão mostrar os seus dotes, com Stephen Curry a
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ser uma das atrações.
 
 7. Futebol: Gala da Bola de Ouro da FIFA: Cristiano Ronaldo volta a estar entre os três finalistas ao
prémio de Melhor Jogador do Mundo. A Gala da FIFA terá lugar a 11 de janeiro. O português luta com
Messi e Neymar pelo prémio de Melhor do Mundo. O argentino é o favorito a vencer o troféu.
 
 8. Ténis: Roland Garros e Wimbledon: Djokovic vai ver o seu reinado colocado à prova em Roland
Garros (de 22 de maio a 5 de junho) e em Wimbledon (de 27 de junho a 10 de julho) nestes dois dos
maiores torneios de ténis do mundo. Serena Williams é o alvo a abater em femininos.
 
 9. Ciclismo: Giro, Tour, Vuelta e Mundial: 2016 será uma no rico no que ao ciclismo diz respeito. O
Giro (de 6 a 29 de maio), o Tour (de 2 a 24 de julho), a Vuelta (de 20 de agosto a 11 de setembro) e
o Mundial de Doha (de 9 a 16 de outubro) prometem prender a atenção dos amantes da modalidade.
 
 10. Futsal: Europeu na Sérvia e Mundial na Colômbia. Os amantes do futsal terão dois grandes
torneios onde poderão ver em ação os melhores do Mundo. Portugal, liderado por Ricardinho, o melhor
do mundo, pode ser visto como um dos candidatos a vencer as duas provas.
 
 11. Andebol: A Polónia recebe o Europeu de andebol masculino, de 15 a 31 de janeiro. A Suécia
organiza o torneio feminino, de 4 a 18 de dezembro.
 
 12. Final da Liga dos Campeões: a cidade italiana de Milão recebe a final do maior torneio de clubes
de futebol. O San Siro vai vestir-se de gala no dia 28 de maio para coroar os novos "reis" da Europa.
O Barcelona, atual detentor do troféu, poderá entrar na história se vencer a prova, já que tornar-se-ia
no primeiro clube a vencer o torneio em dois anos seguidos. Em maio também teremos a final da Liga
Europa no S. Jakob Park em Basileia, Suíça.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

O brilhante ano do ABC/UMi-
nho começou com a conquista
da Taça de Portugal, no mês de
Março. Foi o 11.º troféu da his-
tória do clube conquistado de-
pois da vitória emotiva frente ao
FC Porto, por 25-24, na ‘final-
- four’ que decorreu em Loulé.

A formação bracarense, que ao
intervalo já vencia por 13-10,
não conquistava a prova desde
2008/09.

Mas o momento alto do ano foi
a presença na final da Taça Chal-
lenge de andebol. Na Roménia,
frente ao Odorhei, o ABC/UMi-
nho falhou a oportunidade de
conquistar o troféu europeu ao
perder por 32-25, depois do
triunfo em Braga, por 32-28. Foi
a terceira final europeia dos aca-
demistas.

ABC/UMinho na ribalta europeia
ANO DE 2015 BRILHANTE para a equipa bracarense. ABC/UMinho conquistou a Taça de Portugal, frente
ao FC Porto, e esteve em destaque nas provas europeias. Final da Taça Challenge foi ponto alto.

DR

ABC/UMinho conquistou a Taça de Portugal de andebol e marcou presença na final da Taça Challenge, na Roménia

ABC/UMinho conquistou a
Taça de Portugal de
andebol, ao bater o 
FC Porto na final, por 
25-24, num encontro com
grande drama e emoção. 
O ABC não ganhava a
competição desde 2009 e
conquistou o 11.º troféu.
No ranking da prova, o
ABC aproximou-se dos 
15 títulos dos leões,
enquanto o FC Porto
manteve-se no terceiro
posto, com sete troféus.

+ Taça

ABC festejou o
título de campeão

nacional de juvenis, com
uma brilhante vitória por

31-21, frente ao
Águas Santas.

Página 44



A45

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 16,31 x 11,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62487804 31-12-2015

Pedro Seabra recebe troféu
individual na Holanda
Aveirense O atleta, que ajudou ao êxito do ABC, foi eleito o “Melhor Atacante”

O andebolista aveirense Pedro
Seabra está a ter um grande re-
gresso à competição. Depois
de cerca de três meses parado,
devido a lesão, o central esteve,
no últimos dias, em grande
destaque ao ajudar o ABC a
conquistar o Torneio Limbur -
gse Handbal Dagen, que teve
lugar na Holanda.

A formação bracarense, na
qual também milita o aveiren -
se Nuno Grilo, que tal como
Pedro Seabra formou-se no
São Bernardo, realizou uma

prova sem mácula – venceu,
na primeira fase, o RK Sloga
Pozega, da Sérvia (34-25), o
AHC Potaissa Turda, da Romé-
nia (30-28), e os holandeses do
Targos Bevo HC (32-30) –, ten -
do na grande final superado os
noruegueses do Viking Hand-
ball, por 34-28.

Pedro Seabra, no final do tor-
neio internacional, foi eleito o
“Melhor Atacante”, ao passo
que o norueguês Ole Andre Le-
ranger recebeu o prémio de
“Melhor Guar da-redes” e o seu
companheiro de equipa, Lin-
den Van Riessen, o de  “Melhor
Defesa”. |Pedro Seabra a receber o prémio de “Melhor Atacante”

Andebol
Limburgse Handbal Dagen

D.R.
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O Andebol Club de La-
mego é a equipa mais re-
presentativa do concelho 
nesta modalidade.

Após 25 anos de glória, 
este clube já disputou e dis-
puta alguns campeonatos 
nacionais, tendo para isso 
conquistado muitos título 
distritais.

Assim, e porque o jornal 
Douro Hoje achou oportuno, 
impunha-se uma entrevista 
ao seu presidente António 
Frias Manso, confrontando-o 
com as seguintes perguntas, 
que têm por finalidade infor-
mar os nossos leitores.

Douro Hoje – O Ande-
bol Club de Lamego, nes-
tes últimos anos, e para 
não fugir à regra, tem pas-
sado por momentos difí-
ceis. 

Como se encontra nes-
te momento o clube a nível 
financeiro?

António Manso – O clu-
be a nível financeiro está 
estabilizado e sem dívidas.

DH – Quais os objecti-
vos para esta época que 
está a decorrer?

AM – O grande objetivo 
para esta época e manter-
mo-nos na 1ª divisão nacio-
nal no escalão de juvenis 

masculinos e aumentar o 
número de atletas para que 
tenhamos no futuro outros 
escalões.

DH – Quando pensam 
poder vir a jogar no Pavi-
lhão Multiusos, para levar 
mais assistência a assistir 
aos jogos?

AM – Já lá jogamos, mas 
permanentemente deve ser 
difícil, mas vamos aguardar 
por novidades.

DH – É política do clube 
continuar com a chamada 
“Prata da Casa” (jovens de 
Lamego), ou tem atletas 
oriundos de outros Con-
celhos?

AM – Para já estamos só 
com a prata da casa, de futu-
ro logo veremos, isto devido 
a projectos que temos para 
o futuro.

Carlos Magalhães

Andebol Club de Lamego

Entrevista 
a António Manso

Página 46


