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A1 Queres ser o Oitavo Jogador da Seleção Nacional de Andebol? Vem ao Torneio de
Andebol de Rua!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2018

Meio: Atletismo Magazine Online Autores: Carlos Viana Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ea860c

 
A partir das 16 horas, na Praça Heróis do Ultramar, em Coimbra, podes vir ganhar bilhetes para o
Portugal - Sérvia e acesso exclusivo ao backstage da Seleção Nacional!
 
Como? Vem fazer o que mais gostas, JOGAR ANDEBOL, num TORNEIO DE ANDEBOL DE RUA!
 
Organizado pela Federação de Andebol de Portugal, o Torneio de Andebol de Rua vai realizar-se no dia
do jogo de Portugal contra a Suíça em Coimbra, a 6 de Abril, na Praça dos Heróis de Ultramar.
 
Regulamento:
 
1 - A forma de disputa do torneio será definida conforme o número de inscritos;
2 - O Torneio estar  dividido em escalões mistos de Minis, infantis e Iniciados.
3 - O calendário e o modelo de disputa serão publicados no dia anterior ao torneio.
4 - As inscrições são livres, podendo as equipas participantes no torneio ser constituídas por atletas de
equipas diferentes da competição federada.
5 - O número de jogos do Torneio dependerá do número de equipas inscritas em cada escalão.
6 - As equipas serão constituídas no mínimo por 4 e máximo por 6 jogadores.
 
Junta os teus amigos, façam equipas e venham jogar!!
 
Inscrições até 4 de Abril, através deste formulário.
 
2018-03-26T23:45:30+01:00
 
Carlos Viana Rodrigues
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ÓBITO 

Andebol 
está de luto 
-, Ex-árbitro José Carlos 
David Filipe morreu subi-
tamente, aos 63 anos 

Antigo árbitro de andebol, 
observador e delegado da 
Federação de Andebol de 
Portugal, José Carlos David Filipe 
faleceu domingo, subitamente, 
aos 63 anos, quando se 
deslocava ao Porto juntamente 
com o ex-árbitro Armando Pinho, 
onde ambos iriam participar em 
mais uma ação de observação de 
árbitros, ao serviço do Conselho 
de Arbitragem da FAP. 
O corpo José Filipe estará em 
câmara ardente a partir das 18 
horas de amanhã na igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, em 
Lisboa, realizando-se as 
cerimónias fúnebres no dia 
seguinte, às 14 horas, seguindo o 
funeral para o Cemitério do Feijó, 
onde o corpo será cremado. À 
família e amigos A BOLA 
apresenta sentidas condolências. 
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Portugal garantiu, este fim-de-
semana, o apuramento para a
fase final do Campeonato do
Mundo de Sub/20 Femininos,
que se vai disputar de 1 a 15 de
Julho deste ano. A presença na
Hungria foi carimbada no do-
mingo, após vitória por 34-15
sobre a Bulgária, em jogo da

última jornada do Grupo 1 da
Qualificação, que se jogou em
solo português e onde também
competiram as selecção da Es-
panha e da Áustria.

No êxito da equipa lusa, que
é orientada pela também avei-
rense Ana Seabra, estiveram
envolvidas três jogadoras da
região - Carolina Loureiro (Es-
pinho) e Rebeca Freitas (Avei -
ro), jogadoras do Alavarium e

Carolina Monteiro (Aveiro),
atleta que actua no Colégio de
Gaia. No jogo frente às búlga-
ras, Carolina Monteiro foi mes -
mo a melhor marcadora, com
sete golos, tendo Carolina Lou-
reiro e Rebeca Freitas contri-
buído com quatro e dois golos
respectivamente.

A formação das “Quinas” ter-
minou a qualificação em se-
gundo lugar fruto, ainda, do

triunfo (28-25) sobre a Espa-
nha - classificou-se em primei -
ro lugar também se apurou
para o Mundial. Apesar de ter
perdido (22-24) a segunda par-
tida do grupo frente à Áustria,
amealhou quatro pontos, os
mesmos que espanholas e
austríacas, mas o “goal ave-
rage” permitiu às Sub/20 por-
tuguesas o acesso à fase final
do Mundial.

Ao “site” da Federação de An-
debol de Portugal, Ana Seabra
não escondeu a satisfação pelo
objectivo cumprido. “Hoje [do-
mingo] só tínhamos de ganhar,
não havia outra forma. Con-
tudo, foi pena, porque o objec-
tivo era as três vitórias, mas o

que interessa é a qualificação
para o Mundial. Estamos mui -
to felizes", disse a seleciona-
dora nacional, que é natural de
Águeda e que foi jogadora do
Alavarium, clube onde termi-
nou carreira e pelo qual se sa-
grou bicampeã nacional. |

Trio aveirense garante
Mundial da Hungria
Apuramento Carolina Loureiro e Rebeca Freitas, jogadoras do Alavarium,
e a aveirense Carolina Monteiro ajudaram a selecção nacional na qualificação

Selecção Sub/20 portuguesa integra três jogadoras da região

Andebol
Sub/20 Femininos

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Protecção do muro
com capela do Séc. XVI
sem data marcada
Aveiro | P4

Aveirenses ajudam
Sub/20 lusas a ir
ao Mundial da Hungria
Andebol  | P29

Atletas da região
conquistam medalhas
nos Nacionais
Natação | P27

Assaltantes atacam
várias residências 
na praia do Furadouro
Ovar | P11

Mordomia reforça 
ligação à cidade com
um espaço diferente
São Gonçalinho | P2

Pais Vieira contra 
entrada da Santa Casa
no capital do Montepio
S. João da Madeira | P12

SUSPEITO DE SEQUESTRO
VOLTA A ESTAR ACUSADO
O homem de Vagos suspeito de ter raptado uma rapariga em Ponte de Lima, em 2017, 
foi alvo de uma nova acusação de abuso sexual de crianças num outro processo Página 11

Município mantém expectativas “muito boas” quanto à possibilidade de vir a receber o estatuto  Página 13

Anadia quer ser Cidade 
Europeia do Desporto em 2020

EDUARDO PINA

Pedro Carvalho
eleito presidente
dos bombeiros
O empresário é o novo líder da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Anadia. Pedro Carvalho, eleito
no domingo, quer profissionalizar o Qua-
dro de Comando. Página 14

Marçal Grilo
aborda
os desafios
da educação
Antigo ministro da Educação 
esteve, ontem, em Cacia, como
convidado numa sessão que 
debateu a educação dos profis-
sionais de amanhã.  Página 4

Hoje, com
o seu jornal,
o suplemento
Feira de
Março
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A selecção portuguesa femi-
nina de andebol de sub-20
apurou-se para o Mundial
2018, a realizar na Hungria, ao
vencer a Bulgária, por 34-15, na
última jornada do grupo 1 da
fase de qualificação europeia,
em Leiria.

Portugal estava obrigado a
vencer a Bulgária para assegu-
rar a presença na fase final do
Mundial 2018 e ao intervalo es-
tava já com um pé na Hungria,
ao vencer por 15-8, no Centro

Desportivo da Juve Lis.
O grupo 1, que apurava os

dois primeiros classificados
para o Mundial 2018, terminou
com três equipas com quatro
pontos, mas no desempate por
diferença de golos as selecções
de Espanha (1.ª classificada) e
Portugal (2.ª) impuseram-se à
Áustria (3.ª).

Carolina Monteiro, com sete
golos, foi a melhor marcadora
do encontro, seguida da búl-
gara Polina Gencheva, com
seis. A Bulgária despediu-se da
fase europeia de qualificação
contando por derrotas os três

jogos realizados.
No outro encontro da ronda,

a Espanha, que perdeu com
Portugal na sexta-feira (28-25),
venceu a Áustria, por 37-26,
numa partida em que Rocio
Asenio, com nove golos, e Sey-
nabou Rodriguez, com oito, es-
tiveram em evidência na con-
cretização.

Com sete golos marcados,
Carolina Monteiro foi a melhor
marcadora de Portugal. 

Ana Seabra não escondeu a
satisfação pelo objectivo cum-
prido. “Hoje só tínhamos de ga-
nhar, não havia outra forma.

Contudo, foi pena, porque o
objectivo era as três vitórias,
mas o que interessa é a quali-
ficação, sermos apuradas para
o Mundial e já lá estamos. Es-
tamos muito felizes", disse a se-
leccionadora nacional. "Mais
uma fase final, mais aprendi-
zagem, mais jogos internacio-
nais e é o que as nossas atletas
precisam, é de jogos interna-
cionais e de crescer com esses
jogos", considerou a treinadora. 

Espanha e Portugal (grupo
1), Roménia e Croácia (2), Ho-
landa (3), Alemanha (4) e Eslo-
vénia (6) são as selecções que,
até ao momento, se juntam a
França, Rússia e Dinamarca –
primeiras do ‘ranking’ mundial
– e à anfitriã Hungria no Mun-
dial 2018, a decorrer de 1 a 15
de Julho. |Leiria acolheu Selecção Nacional de Andebol no fim-de-semana

DR

Portugal qualifica-se para o Mundial 2018
sub-20 feminino de andebol
Andebol
Selecção Portuguesa
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Madeirense Beatriz Sousa foi uma das grandes figuras das sub-20. FOTO FAP 

Ida ao Mundial 
com 'mãos' madeirenses 
BEATRIZ SOUSA E 
PATRÍCIA FAGUNDES 
BRILHARAM NA FASE 
DE QUALIFICAÇÃO 
PARA O MUNDIAL 

PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnoticias.pt  

Com a ajuda das 'preciosas' mãos 
das madeirenses Beatriz Sousa e 
Patrícia Fagundes, a selecção por- 
tuguesa de sub-20 garantiu, no pas- 
sado fim-de-semana, o passaporte 
para o Campeonato do Mundo de 
andebol feminino, que se disputa 
entre 1 a 15 de Julho na Hungria. 

Na fase de qualificação, grupo 
1, que teve lugar em Leiria as atle- 
tas do Madeira Andebol SAD de- 
ram um importante contributo 
para mais um feito do andebol 
nacional, com a selecção das Qui- 
nas a conquistar o segundo lugar 
e consequentemente o passapor- 
te para o Mundial. 

Frente às selecções de Espa- 
nha, Áustria e Bulgária, Portugal 
apenas cedeu frente às austríacas, 
e veio a terminar no segundo lu- 
gar com os mesmos pontos que o 
primeiro classificado, a Espanha, 
e que a equipa austríaca que ficou 
no terceiro lugar mas afastada da 
fase final da prova. 

Quanto aos duelos deste grupo 
1, a selecção nacional começou da 
melhor forma com uma vitória  

por 28-25 (16-12 ao intervalo)) 
diante das espanholas e com a jo- 
vem de apenas 17 anos, Beatriz 
Sousa a ser considerada a melhor 
marcador do jogo, com sete golos. 
Já Patrícia Fagundes veio a estar 
num bom plano ao apontar qua- 
tro golos. Já no desaire frente à 
Áustria, por 22-24 (11-15) a lateral 
direita madeirense, Beatriz, vol- 
tou a estar em evidência, graças  

aos seus 10 golos apontados, sen- 
do, uma vez mais a melhor mar- 
cadora no encontro. Finalmente 
na derradeira partida, frente à 
Bulgária, e onde a selecção lusa 
precisa da vitória para seguir em 
frente, Portugal voltou a estar em 
bom plano vencendo categorica- 
mente por 34-15 (15-8) e com a jo- 
vem Beatriz a anotar mais três 
golos para a sua conta pessoal. 
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Hugo Canela avisa que faltam nove jogos 

Hugo Canela, treinador do Sporting, entrou a 
vencer na fase final do campeonato. Segue-se jogo na Luz 

"DEPENDEMOS 
Só DE NÓS" 
O Sporting bateu o ABC e 
agora prepara-se para 
defrontar o Benfica (dia 31, 
às zoh3o). A faltarem nove 
jornadas para o fim, o 
técnico leonino sente-se 
bem na liderança, mas 
revela prudência 

1.110111~IPM100111111) 
••• O campeão Sporting en-
trou na fase final do campeo-
nato com um triunfo caseiro 
frente ao ABC. A nove rondas 
para o fim, está na frente e a 
uma semana de passar pela 
Luz. "Vamos jogar na casa de 
um rival direto, logicamente 
não esperamos facilidades, 
como não esperamos de nin-
guém", adiantou o treinador, 
que na luta pelobi é o primei-
ro a alertar. "Não vamos ga-
nhar nunca com as camisolas, 
por muito melhores que seja-
mos, se não entrarmos com a 
atitude certa em todas as par-
tidas, e há diversos exemplos 
disso. Temos de estar a 200% 
em todos os jogos." 

Olhando à época passada, 
Hugo Canela admitiu: "No 
ano passado, tínhamos pontos 
de atraso e este ano estamos 
em vantagem. No ano passa-
do, para sermos campeões tí-
nhamos de vencer todas as 
partidas e, esta época, estou na 
mesma situação." Mas daí até 
sentir-se já bicampeão, o téc-
nico referiu: "Somos candida- 

tos? Sim. Se por aquilo que fi-
zemos frente ao ABC vamos 
ser campeões? Não. Claro que 
não. Foi apenas um jogo e ain-
da faltam nove para que isso 

"Somos 
candidatos? Sim. 
Mas Benfica e FC 
Porto também" 
liegoCiemia 
Treinador do Sporting 

aconteça, mas somoscandida-
tos ao título. Como também o 
são o Benfica e o FC Porto." 

Sem gostar de particulari-
zar, mas falando de Pedro Val-
dés, influente na vitória fren-
te aos academistas, o treina-
dor realçou: "Acreditoquecoi-
sas boas acontecem a pessoas 
boas e o Pedro é uma excelen-
te pessoa. Pela humildade, 
pelo trabalho, a forma como 
vem todos os dias para os trei-
nos, a forma como luta. Ele é 
daquelas pessoas com quem 
ia paraaguerra, e não é por ele 
ser grande [risos]. Felizmente 
temos mais jogadores assim 
como ele." 
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Lusos vitoriosos na Europa 
Jorge Silva e Filipe 
Mota venceram na 
Taça EHF. Gilberto 
Duarte marcou sete 
na Polónia 

ADOUIBTOPERRO 

••• Os portugueses que 
atuam em equipas espanho-
las registaram um desaire na 
Champions e duas vitórias na 
Taça EHF. Na principal com-
petição, o Barcelona, de Ale-
xis Borges, perdeu em casa do 
Montpellier (28-25) e, naTaça  

EHF, o Granollers, de Jorge 
Silva (um golo) lidera o grupo, 
após vencer o Chambery (28-
21), enquanto o Anaitasuna, 
de Filipe Mota (um golo), ba-
teu o Lugi (33-31). 

Já Gilberto Duarte foi o me-
lhor marcador (7 golos) na 
liga polaca, no triunfo do 
PlocksobreoGdansk (29-25). 
Na Bélgica, o Sasja, de Sérgio 
Rola (5) e Bruno Dias, empa-
tou com Tongeren (24-24) e, 
na Holanda, o Lions, de João 
Jacob e Nuno Rebelo, bateu o 
Aalsmeer(27-19).NaTurquia,  

o Nilufer de Sérgio Barros (7 
golos), perdeu com o Piyango 
(34-28). Na Proligue france-
sa, o Istres de Nuno Gonçal-
ves (1) continua a liderar, após 
empate com o Pontault (a 28 
golos), e o Chartes, de Fábio 
Magalhães (5 golos), Miguel 
Batista (2 golos) e Ricardo 
Candeias, é segundo, com 
maisumavitóriasobreoCaen 
(33-26). Tiago Pereira (2 go-
los) venceu no Besançon-Se-
lestat (25-31) e José Costa (1) 
perdeu no Cherbourg. Nancy 
(28-26). 
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ANDEBOL 

Faleceu José Carlos Filipe 
ea  A Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) informou no seu 
site que José Carlos David Filipe, 
antigo árbitro e atual observador 
do Conselho de Arbitragem da 
FAP, faleceu no último sábado. 

José Carlos Filipe, que também 
foi jogador e dirigente, tinha 63 
anos e morreu de forma súbita  

num restaurante na Mealhada. O 
ex - árbitro foi encontrado morto 
na casa de banho do estabeleci-
mento. O corpo de José Carlos Fili-
pe segue amanhã para a igreja 
nossa senhora de Fátima, no La-
ranjeiro, entre as17h00 e as18h00. 
À família enlutada, Record apre-
senta sentidas condolências. o 
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