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França-Brasil nas honras da casa da 25.a edição do Campeonato do Mundo de andebol que 
hoje arranca o Sob o fantasma do terrorismo o Candidatos são velhos conhecidos europeus 

PASCAL GUYOT/AFP 

CURIOSIDADES DO MUNDIAL 

O »Uma  das Inovações competitivas 
deste Mundial 2017 é a continuidade 
das equipas apuradas a jogar na 
mesma cidade, tanto nos 1/8 como 
nos 1/4 de final. E é já uma certeza 
que se a França se qualificar, jogará 
em Lille, enquanto Paris, Albertville e 
Montpellier serão as casas dos 
restantes encontros. Ou seja, as 
duas equipas que ganharem nestas 
quatro cidades jogarão, os quartos- 
-de-final no mesmo local. 

O »As meias-finais, final e jogo do 
3.°/4.° lugares jogar-se-ão na capital 
francesa. A Taça Presidente, que 
atribui do 17.° ao 24.° lugares, será 
jogada em Brest. 

O »Outra inovação é o facto de a 
França ter escolhido em que grupo 
quis ficar alojada. Como cabeça-de- 
-série, os franceses viram os grupos 
serem sorteados até aos primeiros 
designados e escolheram o grupo A, 
sendo que depois Espanha, 
Alemanha e Qatar foram sorteados 
para os restantes grupos. H. C. 

~Ma 
OS GRUPOS DO MUNDIAL 
FRANÇA — 2017 

00~0A .; autei  
Fiança, Polónia, Rússia, Brasklapão e Homem 
GRUPO B o  umz  

Espanha, Eslovénia, Tunista, Macedónia, 
AiRola e Isffindia  

oGRUPO C  »ma  
Alemanha, [toada, Blelorrússia, Hungria, 

Chlle e Arabia Saudita 
eGRUPOD o pidi  

, Bahraln e Ar,  

O delegado António Goulão é o único português a marcar presença neste Mundial 
de França, continuando assim a merecera confiança da Federação Internacional (IHF) 
para os grandes palcos. Mas se o ex-árbitro defende as cores lusitanas, há ain-
da jogadores com afinidades próximas com o nosso pais, sendo que dois de-
les atuam no Andebol 1: o guarda-redes Nikola Mitrevskl, do Benfica, que vai 
defender a baliza da Macedónla, e o lateral Elias António, do Águas Santas, 
que Joga por Angola. Os angolanos apresentam ainda, entre os convocados, 
outros cinco jogadores que já atuaram em Portugal: Rome Hebó (Belenen-
ses), Gabriel Teca (ABC), Adelino Pestana (FC Porto), Edvaldo Ferreira (FC 
Porto e Belenenses) e Sérgio Lopes Ouve Lis, FC Porto e ISAVE). 

• Pelo Brasil Gustavo Rodrigues e Felipe Santaela (FC Porto) e Ales Sil-
va (Benfica) não constam da lista final do treinador Washington Silva, ape-
sar dos jogadores portistas terem estado na lista provisória de 28, nem Mar-
co Oneto (Sporting) alinhará pelo Chile. De fora ficou ainda o ex-Sporting 
Samvel Asianian na Rússia. HUGO COSTA 

AND 

MOILIKIL 

HUGO COSTA 

F
RANÇA vai estender a pas-
sadeira vermelha à sua 
equipa mais bem-sucedi-
da dos últimos 10 anos: 
L'Experts. Os 10 pódios — 

oito dos quais medalhas de ouro 
(!) — que acumularam em Mun-
diais, Jogos Olímpicos e Europeus 
tem mobilizado a nação, que vive-
rá os próximos 18 dias sob o fan-
tasma do terrorismo. Aos jorna-
listas foi pedido que não mostrem 
as fachadas dos hotéis onde esta-
rá a equipa francesa, nem que di-
vulguem horários e locais dos trei-
nos. Apesar disso, a organização 
acredita que os 1,7 milhões de eu--
ros retirados aos 30 milhões do or-
çamento total serão suficientes 

ÚLTIMOS CAMPEÕES 
ARA saikAo vEtuDORA LODIL  
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para manter a tranquilidade. Para 
cada jogo estão destinados 75 se-
guranças com a tarefa clara de re-
vistar exaustivamente quem se 
aproxime do recinto e, antes de 
cada partida, os cães farejarão as 
bancadas à procura de explosivos. 

Em França, os principais can-
didatos são, naturalmente, os jo-
gadores de Didier Dinart, que de-
fenderão com unhas e dentes o 
troféu conquistado em 2015, no 
Qatar; a Dinamarca, que se tor-
nou campeã olímpica no Brasil, 
batendo precisamente os fran-
ceses, e a Alemanha, campeã eu-

ropeia. A estes juntam-se as 
restantes nações europeias, 

António Goulão, 
delegado e ex-árbitro, 
e Mitrevski, guarda-
-redes do Benfica, 
estão em França 

GIL PERES/ASF 

sempre na vanguarda do andebol 
mundial, até porque nunca hou-
ve campeão do Mundo fora da 
Europa. 

Mas apesar dos nomes sonantes 
há sempre surpresas, que dificil-
mente chegarão de oriente, ape-
sar do brilharete que o Qatar pro-
tagonizou, há dois anos, com uma 
legião de naturalizados, ou do des-
conhecido Bahrain, a tentar ven-
cer o seu primeiro jogo neste nível, 
ou da Arábia Saudita. 

Já o mesmo não se poderá dizer 
das nações que chegam da Amé-
rica do Sul. Brasil e Argentina têm 
crescido bastante e mostram isso 
em campo cada vez mais, não se 
intimidando com os colossos euro-
peus, até porque cada vez mais há 

atletas a vingar no velho 
continente. Nada melhor, 
portanto, para abrir o ape-

tite para esta 25.' edição do 
Mundial, que um França- Brasil! 
Ainda assim, a França, empur-

rada pelo seu público, segue na 
frente das apostas e, se che-

gar à final, um spot na te-
levisão vai custar 115 

mil euros por 30 se-
gundos, o 
que para os 

parâmetros 
da modalidade é 

impressionante! 
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ANDEBOL 

ALVES REGRESSA 
O ponta-direita Miguel 
Alves regressou à equi-
pa de andebol do FC 
Porto, depois de ter 
estado cedido ao ADA 
Maia. O jogador marcou 
42 golos esta época. 
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ANDEBOL FEMININO

1.ª DIVISÃO NACIONAL 

12.ª Jornada
Colégio Gaia-Académico       33-21
Juve Lis-Alavarium                    20-19
Santa Joana-MaiaStars          23-26
Passos Manuel-SIR/CJB        24-30

                                        P      J     V      E     D            

1º Madeira SAD     32   11    10      1      0            
2º Colégio Gaia        32   12    10      0      2
3º Alavarium              30   12      9      0      3            
4º MaiaStars             27   12      7      1      4            
5º SIR/CJB                  26   12      7      0      5
6º Juve Lis                  23   12      5      1      6
7º CS Madeira         22   11      5      1      5            
8º Passos Manuel 21   12      3      3      6            
9º Leça                          19   11      4      0      7            
10º Santa Joana        18   12      3      0      9            
11º Académico          17   12      2      1      9            
12º Juve Mar               13   11      1      0    10            

Próxima jornada
CS Madeira-Madeira SAD, MaiaS-
tars-Leça, Colégio Gaia-Alavarium,
Juve Mar-Santa Joana, Académico-
Juve Lis.
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António Elias vai jogar por Angola 

França-Brasil a abrir o Mundial 
A 25.a edição inicia-se 
hoje, em Paris, com 
a seleção anfitriã a 
defender um título 
muito cobiçado 

A França começa hoje a 
defender o titulo mundial 
conquistado no Catar, em 
2015, jogando em Paris frente 
ao Brasil.Trata-sedojogo inau-
gural do 25.° campeonato 
mundial de andebol, torneio 
que promete imenso, pois o 
país organizador propõe-se  

conquistar o quinto título 
(venceu três dos últimos qua-
tro), a Dinamarca quer juntar 
o título mundial ao olímpico e 
a Alemanha quer mais do que 
o cetro europeu. São estes os 
favoritos, mas o grande equi-
líbrio atual dá a outras nações 
a ambição de levantar o troféu 
no Paris-Bercy, no dia 29. Dos 
estrangeiros que evoluem em 
Portugal, só o angolano Elias 
António (Águas Santas) está 
presente. O macedónio Nico-
la Mitrevski (Benfica), o chile-
no Marco Oneto (Sporting) e  

os brasileiros Gustavo Rodri-
gues e FelipeSantaela (FC Por-
to) estiveram nos pré-convo-
cados, mas não foram a Fran-
ça. 

MUNDIAL 2017 

FASEDE CRU  
GRUPO/5,9~N. França, Japão, Polenia. 
Noruega e Rússia. 
GRUPO Angola. Estovénia, Espanha, 

botaceciórga e Tunfsla. 
GRUPOC: Alemanha, Arábla Saudita, 
Bielorrússla, ChIlle, Croácia e Hungria. 
GRUPO O: Argentina, Barem, Catar, 
Dinamarca., Egito e Suécia. 
Apuram.se os quatro primeiros de cada 
grupo para os oitavos de final 
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Miguel Alves despediu-se do ISMAI marcando o golo da vitória na Luz 

• : 4  FC Porto optou por fazer regressar um jogador formado no clube para 
colmatar a ausência, devido a lesão, do ponta-direita António Areia 

Miguel Alves volta 
a vestir azul e branco 
Miguel Alves mudou-se do 
ISMAI, clube onde jogou na 
última época e meia, para o 
FC Porto. A lesão de 
António Areia levou os 
portistas a optarem por 
um jogador criado no clube 
para suprira lacuna 

AUGUSTOFERRO 
••• Miguel Alves regressou 
ao Dragão, e com boas creden-
ciais. Aos 20 anos, o ponta-di-
reita leva 42 golos marcados 
esta época na I Divisão, pelo 
ISMAI, e essa capacidade go-
leadora, aliada à entrega ao 
jogo, foi determinante para a 
decisão portista. "O António 
Areia teve uma lesão grave e 
não era bom arriscar até ao fi-
nal da época, não sabendo 
como e quando vai regressar. 
O Miguel Alves passou pela 
formação do FC Porto; traba-
lhou comigo quando tinha 14 
anos, conheço-o muito bem. 
É um atleta nosso e não hesi-
támos", foi a explicação do 
técnico Ricardo Costa, que co-
nheceu o ponta durante a pas-
sagem de ambos pelo Colégio 
dos Carvalhos. 

Miguel Alves viveu um pro-
cesso de maturação que não é 
inédito no clube. Outros dois 
pontas do atual plantel tam-
bém se iniciaram no FC Porto 
e só lá ganharam lugar como 
seniores após rodarem em ou-
tras paragens: Ricardo Morei-
ra andou pelo Vitória de Setú-
bal e Belenenses e Hugo San-
tos pelo ISMAI. 

"Trabalhei muito 
para chegar até 
aqui. Nunca perdi 
a filosofia do FC 
Porto" 
Miguel Alves 
Jogador do FC Porto 

Recentemente, Miguel Al-
ves, dono de uma bom índice 
fisico para a posição -1,88 m e 
90 kg -, teve dois momentos 
de destaque: esteve na Seleção 
de sub-21 que participou no 
apuramento para o Mundial 
disputado na Macedónia e, an-
tes disso, marcou o golo que 
fechou a vitória do ISMAI no 
pavilhão do Benfica. O regres-
so fez-lhe aumentara confian-
ça: "Vai ser diferente, mas jogo 
sempre para ganhar e nunca 
perdi a filosofia do FC Porto." 

Sporting só em casa, 
FC Porto e Benfica fora 
O Sporting vai fazer toda a próxima ronda 
da Taça Challenge no pavilhão do Ginásio 
do Sul, a 18 e 19 de fevereiro (ambos às 18 
horas), pois os macedónios do Pelister 
Bitola aceitaram a troca. Ainda antes dos 
jogos dos leões, abre-se a fase de grupos 
da Taça EHF a u de fevereiro, com o FC 
Porto a visitar o dinamarquês Midtjylland 
e o Benfica na casa do alemão Melsungen. 
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F. C. Porto 
faz regressar ponta 
direita Miguel Alves 

Os dragões anunciaram, 
ontem, o regresso do ponta 
direito Miguel Alves, de 20 
anos, que estava cedido ao 
ADA Maia/ISMAI, também 
da Liga principal. O treina-
dor Ricardo Costa ganha 
uma opção para fazer face 
à ausência, por lesão, de 
António Areia. 
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ANDEBOL o ponta direita 
Miguel Alves, emprestado ao 
Maia ISMAI, vai regressar ao FC 
Porto para substituir António 
Areia, lesionado. O canhoto, de 
20 anos, tem 42 golos esta época 
pelo clube que é 114  no Nacional. 
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a 
Mitrevski defende a Macedónia 

ANDEBOL 

selecionador da Macedónia, 
Lino Cervar, é um dos treinadores 
com maior palmarés ao nível de se-
leções, tendosidocampeãoolímpi -
co em Atenas'2004 e mundial em 
Portugal'2003, pela Croácia, entre 
muitas outras medalhas conquista -
das nos maiores palcos internacio - 
nais. E tem convicções firmes, ao 
ponto de deixar de fora da sua con-
vocatória para o Mundial de Fran - 
ça, que começa hoje, estrelas como 
o guarda- redes Borko Ristovski, do  

Barcelona. Quem ficou a ganhar 
com a escolha foi o guardião do 
Benfica, Nikola Mitrevski, aponta-
do como titular no sete inicial da 
turma dos Balcãs, uma das candi-
datas ao pódio em França. 

Com efeito, Nikola Mitrevslci, de 
31 anos, tem feito valera experiên-
cia (56 internacionalizações) e a 
sua boa campanha realizada nas 
águias para conquistar a preferèn - 
cia do técnico, enquanto os encar-
nados vão ter de esperar até ao fi -  

nal do més para voltarem a contar 
com o seu trunfo da baliza. , 

Já a França, também campeã 
olímpica e europeia, começa a de-
,fender hoje o titulo frente ao Bra-
sil, na 1a ronda do Grupo A, mas a 
restante jornada inaugural inicia -
se apenas amanhã, sendo de des-
tacar no Grupo B o embate entre a 
Macedónia e a Tunísia, enquanto 
Angola. T

g
e
u
c
a
o
s

nta com Elias Antó - 
nio , do Santas, defronta a 
Eslovénia. O A.R. 

Mitrevski no Mundial de França 
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RTP
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| Andebol
 
25º Mundial de Andebol |
 
A França campeã do mundo, a campeã olímpica Dinamarca e a campeã da Europa Alemanha marcam
presença na competição.
 
Começa esta quarta feira, dia 11 de janeiro, o 25º Mundial de Andebol, em França.
 
- O jogo de abertura será entre a França e o Brasil;
 
São 24 seleções à procura do título Mundial:
 
- Campeã do Mundo França e vice campeão mundial, Qatar, apurados diretamente;
 
- Depois vieram do último campeonato europeu a Croácia, Alemanha e Espanha;
 
- Da qualificação europeia - Bielorrussia, Dinamarca, Hungria, Islândia, Macedónia, Polónia. Rússia ,
Eslovénia e Suécia;
 
- Da Ásia - Bahrem, Japão e Arábia Saudita;
 
- De África - Angola, Egipto e Tunisia;
 
- Da América - Brasil, Argentina e Chile;
 
- Wild card - Noruega.
 
- Estão presentes os atuais campeões do Mundo (França), Europeu (Alemanha) e Olímpico
(Dinamarca).
 
- 4 grupos de 6 equipas, onde se apuram para os oitavos de final as 4 primeiras de cada grupo.
 
- Históricamente, é a França o país com mais titulos mundiais, 5 vezes campeã do Mundo. (3 das
quais nas últimas 4 edições). Só a Espanha (2013) quebrou a hegemonia do andebol francês (2009,
2011 e 2015).
 
- Suécia e Roménia somam 4 titulos mundiais.
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- Esta 25ª edição vai realizar-se em 8 cidades (Lille, Paris, Montepellier, Nantes, Albertville, Rouen,
Nuete e Brest). Entre 11 Janeiro e 29 Janeiro vamos saber que irá ser campeão mundial.
 
Nota: Portugal não participa desde 2003 (quando organizou em casa).
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
11 Jan, 2017, 08:54 / atualizado em 11 Jan, 2017, 08:57|
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Guarda-redes do Benfica no Mundial de França
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URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/guarda_redes_do_benfica_no_mundial_de_franca.html

 
Com efeito, Nikola Mitrevski, de 31 anos, tem feito valer a experiência 11-01-2017 . Record Por
Record O selecionador da Macedónia, Lino Cervar, é um dos treinadores com maior palmarés ao nível
de seleções, tendo sido campeão olímpico em Atenas'2004 e mundial em Portugal'2003, pela Croácia,
entre muitas outras medalhas conquistadas nos maiores palcos internacionais. E tem convicções
firmes, ao ponto de deixar de fora da sua convocatória para o Mundial de França, que começa hoje,
estrelas como o guarda-redes Borko Ristovski, do Barcelona. Quem ficou a ganhar com a escolha foi o
guardião do Benfica, Nikola Mitrevski, apontado como titular no sete inicial da turma dos Balcãs, uma
das candidatas ao pódio em França.Com efeito, Nikola Mitrevski, de 31 anos, tem feito valer a
experiência (56 internacionalizações) e a sua boa campanha realizada nas águias para conquistar a
preferência do técnico, enquanto os encarnados vão ter de esperar até ao final do mês para voltarem
a contar com o seu trunfo da baliza.Já a França, também campeã olímpica e europeia, começa a
defender hoje o título frente ao Brasil, na 1ª ronda do Grupo A, mas a restante jornada inaugural
inicia-se apenas amanhã, sendo de destacar no Grupo B o embate entre a Macedónia e a Tunísia,
enquanto Angola, que conta com Elias António, do Águas Santas, defronta a Eslovénia.
 
11-01-2017 . record
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