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O ANDEBOL. Seleção masculina de 
sub-18 perdeu com a anfitriã Croácia, 
21-37, na estreia no Europeu, em jogo 
do Grupo A. Segue-se, hoje, a Sérvia. 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
FC Porto-Hellas Den Haag 
Pavilhão Municipal de Gaia, 
pelas 18h00. 

AMANHÃ 
FUTEBOL - LIGA 
V. Setúbal-Aves 
Primeira jornada, no Estádio 
doBonfim, às 16h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL
| Telmo Martins | 

A direcção do ABC/UMinho
contratou as jovens Inês Laran-
jeira e Rosa Gonçalves para a
equipa feminina de Andebol. 
Inês Laranjeira é canhota e fez a

formação na Juvemar. A jovem é
internacional portuguesa e cam-
peã europeia de sub-17. Desta-
ca-se por uma técnica apurada e
pela impresivilidade no momen-
to da decisão.
Rosa Gonçalves é reforço para a
baliza. A jovem também fez par-

te da geração que foi campeã da
Europa de sub-17 ao serviço de
Portugal. A guardiã chega do CS
Madeira, onde se estreou na pri-
meira divisão do Andebol Na-
cional. Apesar da idade de jú-
nior, a atleta vai integrar a
equipa sénior do ABC/UMinho.

Equipa feminina

ABC/UMinho faz dupla contratação

DR

Inês Larangeira já veste as cores do ABC/UMinho 

DR

Rosa Gonçalves é reforço para a baliza
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Campeonato Nacional de Andebol 2
Xico Andebol recebe o Marítimo 
O Xico Andebol vai receber a equipa do Marítimo na jornada inaugural da
segunda divisão do Campeonato Nacional de Andebol. 
A primeira fase do campeonato é composta por três zonas geográficas,
que vão jogar num sistema de todos contra todos. Os três primeiros de ca-
da zona apuram-se para a Fase Final, onde discutem a subida de divisão.
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Para evocar o 25.º torneio de
andebol de praia realizado de
forma ininterruptamente, a
ACDPPP - Associação Cultural
e Desportiva Promotora da
Praia do Pedrógão desafiou o
Académico de Leiria para co-
memorar o feito e organizarem
em conjunto um novo torneio
que vai lançar, pela primeira
vez, o escalão de veteranos. As-
sim, nos dias 18 e 19 de Agosto
o areal vai animar e receber
muitos dos que fizeram os pri-

meiros torneios.
Segundo a organização,

trata-se de um torneio “popu-
lar”, aberto a quem queira par-
ticipar, em que todos os esca-
lões, de ambos os sexos po-
dem-se inscrever pelos e-mails
academicodeleiria@gmail.com
ou acdp.praiadopedrogao@
gmail.com. 

Os participantes do torneio
de andebol de praia podem fi-
car alojados no Parque de
Campismo da Praia do Pedró-
gão, beneficiando de descontos
e de alimentação com preços
reduzidos. |

Andebol de praia 
no Pedrógão vai contar
com veteranos
Andebol de Praia
Praia do Pedrógão
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O Madeira Andebol SAD 
iniciou ontem no Pavilhão do 
Funchal a nova temporada. 
As madeirenses treinadas 
por Sandra Fernandes 
apresentaram quatro 
reforços e muita ambição. 
FOTOS RUI SILVA/ASPRESS 

HANDEBOL 

REACÇÕES 

■ Kássia César "Muito feliz por es- 
tar no Madeira SAD, um clube 
onde todas as andebolistas dese- 
jam estar. Vou tentar dar o meu 
melhor e crescer na equipa ten- 
tando ajudar". 
■ Mihaela Miciuna " Quero apren- 
der mais e esta oportunidade que 
me foi dada pelo Madeira SAD foi 
excelente. Desejamos fazer uma 
boa época e tentar vencer pois é 
para isso que iremos trabalhar". 
■ Liya Mingaleeva " É uma enor- 
me responsabilidade entrar neste 
projecto, pois venho para no fundo 
ocupar um lugar que esteve nas 
mãos de uma das melhores guarda 
redes de Portugal a Isabel. Como 
madeirense é um orgulho regres- 
sar à Madeira e vestir a camisola 
do Madeira SAD. Espero corres- 
ponder com muito trabalho". 
■ Diana Oliveira " Muito feliz por 
estar na Madeira e no Madeira 
SAD. Vestir a camisola do cam- 
peão nacional é muito prestigian- 
te para qualquer jogadora. Temos 
todas as condições, uma boa trei- 
nadora, jogadores experientes, te- 
mos tudo para poder crescer como 
andebolista e ajudar o Madeira 
SAD a ganhar". 

Campeão apresenta-se 
com renovada ambição 

PLANTEL 

GUARDA-REDES 
Nome Clube anterior 
Mónica Correia Madeira SAD 
Liya Mingaleeva Maiastars 
CENTRAL 

Madeira SAD 
Madeira SAD 

Márcia Abreu 
Mónica Gomes  
1.a LINHA 
Mihaela Miciuna 
Kassia César 
Mónica Soares 
Cláudia Vieira 
PONTAS 

Maiastars 
Assomada 

Madeira SAD 
Madeira SAD 

MADEIRENSES 
DISPUTAM A 26 DE 
AGOSTO A 
SUPERTAÇA FRENTE 
AO JOÃO DE BARROS Sara Gonçalves Madeira SAD 

Diana Oliveira Maiastars 
Anais Gouveia Madeira SAD 
Carlota Figueiredo Madeira SAD 
PIVOT 
Renata Tavares Madeira SAD 
Patrícia Fagundes Madeira SAD 

Mingaleeva todas vinda do Maia 
e Kássia César ex Assomada, dão 
corpo a uma equipa que assinala 
a continuidade de um grupo onde 
claramente pontifica qualidade e 
muita experiência, certamente 
factores a ter em conta para uma 
equipa que terá pela frente três 
competições onde a responsabili- 
dade em vencer estará sempre 
presente. 

EQUIPA TÉCNICA 
Sandra Fernandes (treinadora). João Vieira 
(treinador adjunto). Marco Willy (dirigente) e 
Ana Luisa Almeida (fisioterapeuta) 

Preparação sem competição 
Tal como tem sido hábito para as 
equipas madeirenses neste início 
de temporada as equipas técnicas e 
neste caso Sandra Fernandes terá 
de focar-se em nível do treino toda 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A equipa de seniores femininos 
do Madeira Andebol SAD, cam- 
peão nacional em título, deu on- 
tem inicio aos trabalhos para a 
nova temporada, uma época que 
para as madeirenses, tem agenda- 
do já para 26 de agosto a disputa 
de Supertaça frente ao SIR 1.°de 
maio/Colégio João de Barros. 
Depois o campeonato nacional 
terá o seu arranque em Outubro, 
dia 13, com a disputa do habitual 
derbi entre Madeira SAD e CS 
Madeira. Quatro reforços, Diana 
Oliveira, Mihaela Miciuna, Lya 

a preparação da sua equipa para 
um quadro competitivo sempre 
exigente. A falta de jogos de prepa- 
ração, necessários nesta altura 
para se fazer uma melhor avalia- 
ção de processos e dos jogadores é 
gritante o que diga-se não se en- 
tende, tendo em consideração o 
grau de exigência colocado neste 
projecto, que relembre-se também 
representa uma Região. O Madeira 
Andebol SAD fará toda a sua pre- 
paração na Região com treinos bi 
diários e onde Sandra Fernandes 
terá pouco mais de duas semanas 
para construir uma grupo que se 
apresenta renovado em sectores 
importantes. 

"Temos muito trabalho pela frente" 
Sandra Fernandes volta a ser mui- 
to pragmática na abordagem que 
faz neste inicio de época. Sabendo 
da responsabilidade que encerra 
vestir a camisola do Madeira SAD, 
Sandra Fernandes destaca a ne- 
cessidade de trabalhar com total 
foco para construir uma nova 
equipa. Objectivos são claros, ven- 
cer as competições onde o Madei- 
ra SAD esteja presente. 

"Sem dúvida que essa será sem- 

mo tempo indo construindo uma 
nova equipa. Conto com toda a es- 
trutura, conto com a experiência 
dos elementos que transitam da 
época passada para trabalhamos 
com empenho, vontade em vencer, 
ambição e muita humildade. No 
fundo muito para além dos títulos 
que todos no andebol da Madeira 
desejamos, o mais importante será 
sempre honrarmos o andebol, da 
Madeira e sobretudo esta Região." 

pre, aliás como tem visto nos últi- 
mos anos, a meta principal deste 
projecto. Temos este ano uma 
equipa relativamente renovada, 
saíram cinco elementos, entraram 
quatro jovens com muita qualida- 
de e vontade em aprender a cres- 
cer na equipa. Estou muito satisfei- 
ta com o grupo que inicia esta épo- 
ca que será certamente muito 
complicada. Uma vez mais tere- 
mos de competir, ganhar e ao mes- 
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De 24 a 26 de agosto

ABC no torneio da Maia
O ABC é uma das equipas que vai participar no 
torneio de andebol sénior masculino organizado 
pela Associação Atlética de Águas Santas, na Maia. 
Presentes estarão ainda a equipa organizadora, o 
Maia/ISMAI e o Avanca.

O torneio abre no dia 24, com o Águas Santas-
-ISMAI (19h30), seguindo-se o ABC-Avanca (21h30).

No dia 25, jogam ISMAI-Avanca (16h00) e Águas 
Santas-ABC (18h00). No dia 26 jogam ABC-ISMAI 
(16h00) e Avanca-Águas Santas (18h00).
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andebol feminino

Rosa Gonçalves no ABC
Depois de Inês Laranjeira, ontem foi a vez do 
ABC confirmar mais um reforço para a sua equi-
pa sénior de andebol feminino.Trata-se da guar-
da-redes Rosa Gonçalves, que chega do Clube 
Sports Madeira.

Internacional jovem e campeã europeia sub-17,
Rosa Gonçalves, ainda júnior, passa a ser uma 
opção para a baliza da equipa sénior academista.

No que diz respeito a Inês Laranjeira, vem da 
Juvemar, Esposende, e é internacional e campeã 
europeia sub-17.

D
R
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Secção:
  Desporto
 
A seleção sub-18 de andebol terminou o Torneio Scandibérico no quarto e último lugar, com duas
derrotas e uma vitória. Disputada em Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda, a competição serviu
de preparação para o Europeu do escalão, agendado para este mês na Croácia, e foi ganha pela
Noruega. Na primeira jornada, disputada na sexta-feira, os portugueses perderam com a Espanha por
27-28, enquanto a Noruega derrotou a Suécia por 33-31. No sábado, a seleção vizinha voltou a perder
frente à Suécia (26-27) e Portugal ganhou à Noruega por 27-26, infligindo aos vencedores do torneio
a única derrota da prova. No domingo jogou-se a última jornada, com a Noruega a derrotar a Espanha
por 29-27 e Portugal a sucumbir perante a Suécia por 24-31. Para o selecionador nacional, João
Varejão, o Scandibérico foi mais uma experiência internacional fantástica para este grupo de atletas,
apesar de ter vindo numa fase muito em cima da competição. É um balanço muito positivo, apesar da
classificação, porque este é sempre um torneio excecional, com elevado grau de exigência. Agora
vamos para o Campeonato da Europa com a ilusão de que podemos fazer algo bom . Entre os
selecionados para o torneio, e que vai disputar o Europeu do escalão, esteve o guardense Alfredo
Torres, andebolista do FC. Porto. A Competição foi organizada pelos três municípios do distrito da
Guarda, Federação Portuguesa de Andebol e Associação Distrital de Andebol da Guarda.
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Kiril Lazarov, de 38 anos, é um autêntica lenda 

Kiril Lazarov, grande figura da 
modalidade, dá a receita às equipas nacionais 

"Portugal precisa de mais dínheirom  

Lateral-direito macedónio 
que foi alvo do Benfica no 
defeso continuou ao 
serviço do Nantes, finalista 
da Champions na época 
passada. Esteve na Luz para 
jogar com as águias 

SANDROBAGUENHO 

••• "Têm de subir o orça-
mento! [risos] Portugal tem 
deter mais dinheiro para com-
prar mais bons jogadores. 
Creio que isso tem sido feito 
nos últimos anos, de modo a 
diminuir um pouco o fosso em 
relação às grandes equipas eu-
ropeias." É esta a solução dada 
por Kiril Lazarov para as equi-
pas portuguesas conseguirem 
melhores resultados nas com-
petições europeias. O mace-
dónio, uma das maiores figu-
ras do andebol - melhor mar-
cador do Mundial de 2009, do 
Europeu de 2012 e melhor go-
leador de sempre da Liga dos 

GOLOS 

Kiril Lazarov é o jogador 
com mais golos marcados 
na Liga dos Campeões, 
levando 1230 remates 
certeiros. Nikola Karabatic, 
com 1009, é o segundo mais 
concretizador 

Campeões (1230golos) -este-
ve em Portugal, pelo Nantes, 
para ojogo de apresentação do 
Benfica aos sócios e falou em 
exclusivo a O JOGO, embora 
não se alongando sobre o con-
vite que recebeu das águias. 
"Prefiro não comentar. Vou 
para a segunda temporada no 
Nantes e, por respeito ao clube 
e aos meus companheiros de 
equipa, creio que o mais corre-
toé não falardessas coisas nes-
te momento", disse. 

"Sempre fui muito apaixo-
nado pelo andebol. Procurei 
sempre dar o máximo das mi-
nhas capacidades e continuo 
a sentir a mesma paixão pelo 
que faço. Tenho ambição, ca-
rácter e muitas ganas de con-
tinuar a mostrara minha qua-
lidade" - assim justificou o jo-
gador de 38 anos os recordes 
que tem, olhando depois para 
o futuro da modalidade em 
Portugal: "Vi o Europeu de 
sub-20 na Eslovénia e acom-
panhei alguns jogos de Portu-
gal. Gostei muito da seleção 
portuguesa, tem bons jogado-
res e creio que mereciam ter 
ganho uma medalha. Faltou-
lhes um pouco de força aními-
ca na parte final do jogo, mas 
acredito que o trabalho na for-
mação que está a ser realizado 
em Portugal levará a um ande-
bol seguramente mais forte 
no futuro. Portugal está a tri-
lhar o seu caminho. Não têm 
tido sorte nas qualificações, 
têm saído sempre rivais mui-
to fortes - agora foi a Sérvia -, 
mas Portugal tem grande tra-
dição no andebol." 

"0 Benfica? 
Uma coisa é 
o que se 
ouve, outra 
o quese vê 
e, pelo que 
vi, creio que 
podem ser 
campeões 
este ano em 
Portugal" 

"O Sporting 
está pelo 
segundo 
ano na 
Champions, 
no ano 
passado fez 
um bom 
trabalho, há 
que seguir 
nesse 
caminho" 

Kira Lazarov 
Lateral-direito 
do Nantes 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 10,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76272733 10-08-2018

ESIREIA 
DO NOVO FC PORTO 
Em jogo da primeira jornada 
do VTomeio Internacional 
de Vila Nova de Gaia, o FC 
Porto faz hoje o primeiro 
encontro da época de porta 
aberta. Será às 18 horas que a 
equipa agora orientada pelo 
sueco Magnus Andersson (na 
foto) defronta os holandeses 
do Hellas Den Haag. Às 20 
horas joga o BM Nova, de 
Álvaro Rodrigues e Filipe 
Martins, e o Bucaresti, de 
Paulo Jorge Pereira. -R.G. 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 8,38 x 3,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76271956 10-08-2018

ANDEBOL - Torneio Internacional de Vila Nova de Gala - F. C. Portaihtellas Oen Haia (18), 
Bucareste-Navas BM (20). Jogos no pavilhão Mun. Gaia. 
Campeonato da Europa Sub-18 (Croácia - Ronda Preliminar) - Grupo A Portugal-Sérvia 
(17 30). 
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa Sub-16/Divisão 8 (Bosnia) - Grupo A -Suécia-Portugal 
(15.30).  
Campeonato da Europa Feminino Sub-18/Divisão B (Áustria) - Ouartos de final - Lttuánia- 
-Portugal (16) 
CICLISMO - 80.' Volta a Portugal - Etapa - Barcelos-Braga (147,6 km). 
FUTEBOL - Liga - Berifica-V Guimarães (20.30). 
FUTEBOL FEMININO - Liga dos Campeões (Fase de Oualiticação/CroácIa) - Grupa 10 - 
Spoihrig-Oscek (19.15). 
VOLEIBOL - Jogo particular (Femininos) - Espanha-Portugal (18.30). 
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