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Andebol

Portugal enfrenta Espanha e Ucrânia
na qualificação para o Mundial Sub-21
A selecção portuguesa de andebol de sub-21 vai defrontar Espanha e Ucrânia, no Grupo 7 de qualificação para o Campeonato do Mundo de andebol da categoria de 2015, ditou o sorteio realizado
em Dublin. Os jogos de apuramento para a fase final do Mundial, que vai ser disputado no Brasil,
vão ser disputados em Espanha, entre 9 e 11 de Janeiro de 2015. Os vencedores de cada um dos
oito grupos da qualificação europeia vão juntar-se a Dinamarca, actual campeã do Mundo, Alemanha, campeã da Europa de sub-20, e Suécia, finalista do Europeu de sub-20, na fase final do
Mundial, entre 19 de Julho e 2 de Agosto de 2015.
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Portugal repetiu
vitória sobre
a Tunísia
A selecção nacional de andebol
voltou ontem a vencer a Tunísia, desta feita por 27-16, no jogo
realizado no Pavilhão Multiusos de Tábua. Este foi o segundo e último jogo do Torneio
Internacional de Elite, depois
de Portugal ter vencido os tunisinos, em Oliveira do Hospital, por 31-29. |
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6 Andebol internacional em Tábua O Pavilhão Multiusos de Tábua é

palco, hoje, a partir das 17H00, de mais
uma partida internacional, contra a seleção da Tunísia, no âmbito do programa
de preparação do combinado nacional
para o próximo Campeonato da Europa
da modalidade.
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“Família” do andebol academista conta com caras de diversas idades e alegres feições numa secção com grande passado que pretende apostar nos mais jovens para ter um futuro risonho

Académica quer renascer
com alicerces na formação

Juniores estão
a ser preparados
para subir

Andebol Estudantes querem voltar a ter equipa sénior na época de 2015/2016. Projecto “renascer
andebol” tem dado cartas e promete continuar a crescer, agora com prospecção no 2.º e 3.º ciclos
André Freixo
O Andebol da Académica está
a “renascer” desde a base até
ao topo e é assim que quer voltar a brilhar como em tempos
passados, tempos de 1.ª Divisão, tempos em que as equipas
seniores da Académica eram
das melhores do país, tempos
áureos que, a pouco e pouco,
vão voltando. «Neste momento
somos um projecto de formação com a certeza que num futuro próximo, talvez na próxima época de 2015/2016, vamos voltar a ter seniores»,
quem o diz é o presidente João
Maio, também ele um jovem
de 25 anos, a quem não parece
faltar ambição e persistência
para voltar a colocar o andebol
academista no ponto mais alto.

Porquê “renascer”? Renascer
porque é este o nome do projecto lançado na temporada
transacta por parte da turma
academista que visava «angariar potenciais atletas» no 1.º ciclo e no qual entraram as escolas do Agrupamento Martim
de Freitas e João de Deus que,
segundo números divulgados
pelo responsável máximo
do andebol “preto”, renderam às camadas jovens do
clube cerca de 30 novos
jogadores. Esta época, a
iniciativa vai alargar-se
ao 2.º e 3.º ciclos e irá contar com maior número de
escolas, esperando amealhar mais jovens atletas para
a turma estudantil.
«Na época passada terminámos com 64 atletas, agora es-

João
Maio

tamos com 42, mas esse número irá aumentar quando começarmos a ir às escolas convidar novos atletas para se juntarem a nós», explicou João
Maio em alusão à importância
que o projecto “Renasce Andebol” está a ter por parte de
um clube que pretende alicerçar-se através da formação
para voltar aos grandes palcos. «Queremos formar
com qualidade e que os
jovens vejam no andebol algo de futuro e
uma possibilidade de
carreira, é esse o caminho
que pretendemos seguir»,
acrescentou o líder do andebol academista destacando que o clube terá bambis,
minis, infantis, iniciados e juniores com “casa” no Pavilhão

3 do Estádio Universitário de
Coimbra.
Dívidas fazem
parte do passado
Questionado em relação às
dívidas que a secção de andebol
da AAC já possuiu, João Maio
foi peremptório: «O ano passado foi o ano zero. Orientámo-nos financeiramente e conseguimos pagar as maiores dívidas que tínhamos, principalmente a da Federação que era
a maior. Neste momento, tirando dívidas internas, que são
normais e uma à Associação de
Andebol de Leiria, que ainda temos de avaliar, está tudo sanado». Ou seja, na perspectiva
do líder academista, não será
por aí que o andebol “preto”não
voltará a crescer. |

Luís Santos, “capitão” dos juniores, prometeu «trabalho
forte nos treinos e muita
união» de forma à equipa atingir o objectivo que tem para
esta época: a subida à 1.ª Divisão da categoria. O atleta de 19
anos que veio da formação do
CAIC (Cernache) para vestir a
camisola negra também confidenciou que a equipa se está
a «preparar para subir aos seniores, sempre com dedicação
e esforço» e julga que está reunida uma boa base de jogadores para esse efeito. Estudante
de Contabilidade e Auditoria
no ISCAC, o jogador ambiciona
que o andebol faça parte do
seu futuro e deseja fazer esse
percurso com o símbolo da
Académica ao peito.|
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Académica
quer “renascer”
para o andebol
Desporto | P23
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Selecção em Tábua
para dinamizar
o andebol na região
Divulgação Equipa nacional apresentou ontem os novos
equipamentos e à noite derrotou a Tunísia. Hoje há novo jogo
MARGARIDA PRATA

Margarida Prata
O Centro Cultural de Tábua foi
ontem palco para a apresentação do novo equipamento marca Hummel - das selecções
nacionais de andebol, numa cerimónia que antecedeu o início
do torneio internacional que se
disputa nos concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital, com
a realização de dois jogos frente
à selecção da Tunísia.
Os atletas Hugo Figueira, Pedro Portela e Gilberto Duarte
desfilaram com o novo figurino da equipa lusa. Novos modelos que, segundo o seleccionador nacional, pretendem
marcar um «novo ciclo» para a
modalidade, em que os jogadores e a sua imagem possam sair
valorizados e em que a marca
se sinta «bem representada».
Rolando Freitas aproveitou
de resto para agradecer todo o
acolhimento que os dois concelhos têm dado aos jogadores
e equipa técnica, prometendo
retribuir com «dois bons espectáculos e duas boas exibições»,
com o objectivo claro de estimular o interesse dos jovens
desta região para a prática do
andebol. «Queremos que esta
seja uma “tábua”de lançamento
para que o andebol no distrito
de Coimbra tenha maior pro-

Portugal apresentou equipamentos novos em Tábua

jecção», afirmou o seleccionador, esperando ainda que esta
seja um trampolim para «a tão
desejada qualificação para o
Europeu de 2016 na Polónia».
Ricardo Cruz, vereador do
desporto da Câmara Municipal
de Tábua, lembra que este é
mais um evento desportivo
“apadrinhado” pelo município.
«Penso que estão reunidas as
condições para que a região tenha a possibilidade de ver a elite
do andebol nacional», referiu.
O vereador do desporto da
autarquia de Oliveira do Hospital, Nuno Ribeiro salientou a
importância das parcerias entre
autarquias quer no desporto,
quer noutras áreas, como forma de vencer as dificuldades
que se colocam às regiões de

interior. «Conseguimos trazer a
nossa selecção, espero que sejam bem tratados para que a
modalidade possa ter outro impacto na região, sobretudo nas
escolas», disse o autarca.
A dar as boas vindas à selecção nacional esteve também o
edil de Tábua, Mário Loureiro,
«Queremos que os nossos
equipamentos não sejam um
deserto e sejam utilizados até
ao limite», afirmou, julgando
que o seu executivo tem sabido
«aproveitar as oportunidades»
no sentido de trazer até Tábua
competições e eventos ao mais
alto nível.
Ontem à noite, Portugal venceu a Tunísia, em Oliveira do
Hospital por 31-29. Hoje, às
17h00 jogam em Tábua. |
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De 16 para 24
Em 2020, o Europeu de andebol masculino vai ser organizado conjuntamente por Áustria, Noruega e
Suécia.
A fase final do Campeonato da Europa de andebol masculino vai passar a ser disputada por 24
seleções, a partir de 2020, depois da decisão aprovada no 12.º congresso da Federação Europeia de
Andebol (EHF).
A decisão de aumentar o número de seleções de 16 para 24 foi tomada com votos favoráveis dos 46
países presentes a uma proposta do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
e do seu homólogo da federação da Finlândia.
Em 2020, o Europeu de andebol masculino vai ser organizado conjuntamente por Áustria, Noruega e
Suécia.
O congresso, que decorre em Dublin, aprovou também algumas mudanças ao nível dos Europeus das
camadas jovens, que na prática ditarão o fim das atuais fases de qualificação.
Com o novo modelo, as seleções nacionais serão integradas em duas divisões, com base nos
resultados obtidos nos últimos oito anos.
por João Ruela, com Lusa
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Mundial de andebol sub-21
Portugal vai medir forças com Espanha e Ucrânia, na luta por um lugar no Mundial de andebol de sub21.
A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai defrontar Espanha e Ucrânia, no Grupo 7 de
qualificação para o Campeonato do Mundo de andebol da categoria de 2015, ditou o sorteio realizado
em Dublin.
Os jogos de apuramento para a fase final do Mundial, que vai ser disputado no Brasil, vão ser
disputados em Espanha, entre 09 e 11 de janeiro de 2015.
Os vencedores de cada um dos oito grupos da qualificação europeia vão juntar-se a Dinamarca, atual
campeã do Mundo, Alemanha, campeã da Europa de sub-20, e Suécia, finalista do Europeu de sub-20,
na fase final do Mundial, entre 19 de julho e 02 de agosto de 2015.
por J.R., com Lusa
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ANDEBOL: II DIVISÃO NACIONAL
AC Fafe recebe Santana
O Andebol Clube de Fafe recebe hoje o Santana,
às 18h00, em partida a contar para a 2.ª jornada do
campeonato nacional de andebol da II Divisão.
Os fafenses entraram a vencer no campeonato ao
golear na primeira ronda o Fermentões, por 33-19.
Já a equipa vimaranense do Fermentões desloca-se
à Invicta para defrontar a equipa B do FC Porto.
Os jogos para hoje relativos à 2.ª jornada do campeonato nacional da II Divisão (Zona Norte): FC Porto
B-Fermentões (21h00), Arsenal Devesa-FC Gaia (21h00),
Boavista-S. Paio Olieiros (18h00), AC Fafe-Santana
(18h00) e S. Mamede-Sanjoanense (17h00).
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ARSENAL DA DEVESA ANDEBOL RECEBE HOJE GAIA

Armada invencível
faz estreia em casa
ARQUIVO DM

ter paralelo no andebol sénior nacional

FC Gaia
tem outra escola
Sobre o jogo de amanhã, Rui Ferreira, aponta o FC Gaia como «um
adversário na mesma linha da Sanjoanense», se
bem que tenha «uma escola melhor».
«Por aí, será um
Arsenal
adversário
mais
da Devesa
difícil,
mas
as
defronta
nossas expeFC Gaia,hoje
,
tativas para
às 21h00, no
Flávio
este jogo são
Sá Leite
as melhores e
queremos somar
Arsenal da Devesa quer prolongar estatuto invencível nas provas nacionais
novo triunfo», disse
Rui Ferreira.
LUÍS FILIPE SILVA
senal da Devesa ainda não
ceram por 29-26 o SanjoaO técnico do Arsenal da
perdeu qualquer jogo ofinense). No entanto, para
Devesa salientou que no
A equipa de andebol do
cial a contar para os camo Arsenal da Devesa está
jogo da semana passada,
Arsenal da Devesa faz hoje,
peonatos nacionais, estaainda em jogo a manuem S. João da Madeira,
às 21h00, a sua estreia em
tuto que vão querer prolontenção da invencibilidade
«houve algum nervosismo
casa no campeonato da II
gar o mais possível.
que dura já desde a éponos jogadores» por se traDivisão Nacional, frente ao
«Os jogadores não cosca passada.
tar da estreia na II Divisão
FC Gaia, em partida relatumam falar muito nisso,
A equipa orientada por
Nacional e que frente ao
tiva à 2.ª jornada da commas é óbvio que dá conRui Ferreira sagrou-se
FC Gaia «também deverá
petição.
fiança, motivação e mocampeã nacional da III
haver ansiedade por ser a
Os arsenalistas jogam a
ral ao grupo», referiu o
Divisão com 30 triunfos
estreia em casa».
«Temos uma equipa jopartir das 21h00, no pavitreinador.
em 30 jogos disputados
vem, mas com imenso valhão Flávio Sá Leite, frenHoje, o Arsenal da Dee nesta temporada deslor», acrescentou o treite aos gaienses, onde vão
vesa parte em perseguição
portiva venceu o jogo em
nador da formação braprocurar somar o segundo seu 32.º triunfo conseS. João da Madeira.
carense.
do triunfo na prova (vencutivo, feito que não deve
Assim, o andebol do Ar-
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ID: 55797534

20-09-2014

Tiragem: 46756

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,90 x 7,43 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 55797553

20-09-2014

Tiragem: 46756

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,77 x 23,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Europeu alargado para 24 equipas - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=dabbc812

Data Publicação:

20/09/2014

/

A fase final do Campeonato da Europa de andebol vai passar a ser disputada por 24 seleções a partir
de 2020, depois da decisão aprovada no 12.º congresso da Federação Europeia de Andebol (EHF)
A decisão de aumentar o número de seleções de 16 para 24 foi tomada com votos favoráveis dos 46
países presentes, a uma proposta do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
e do seu homólogo da federação da Finlândia. Em 2020, o Europeu de andebol masculino vai ser
organizado conjuntamente por Áustria, Noruega e Suécia.
O congresso, que decorre em Dublin, aprovou também algumas mudanças ao nível dos Europeus das
camadas jovens, que na prática ditarão o fim das atuais fases de qualificação. Com o novo modelo, as
seleções nacionais serão integradas em duas divisões, com base nos resultados obtidos nos últimos
oito anos.
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Portugal repete vitória com a Tunísia - O Jogo

Tipo Meio:
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Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=adf9f5a9

Data Publicação:

20/09/2014

/

Seleção portuguesa de andebol triunfou por 27-26 no segundo particular de preparação para o play-off
do Campeonato da Europa.
A seleção portuguesa de andebol venceu a Tunísia por 27-26, no segundo jogo particular com a
equipa magrebina, desta vez disputado em Tábua, de preparação para o play-off do Campeonato da
Europa de 2016. Na sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, Portugal vencera a
Tunísia por 31-29.
O segundo encontro entre as duas seleções voltou a ser marcado pelo equilíbrio, embora este sábado
tivesse existido mais contacto físico e mais faltas. Portugal esteve melhor até aos 25 minutos, altura
em que vencia por 14-11, mas os tunisinos conseguiram chegaram à igualdade até ao intervalo.
Mesmo em cima do minuto 30, na marcação de um livre de sete metros, o ponta Pedro Solha
permitiu a defesa do guarda-redes da Tunísia, gorando-se a possibilidade da equipa das quinas chegar
em vantagem no fim do primeiro tempo.
No início da segunda parte, a seleção magrebina deu continuidade ao bom momento com que tinha
terminado os primeiros 30 minutos e colocou-se em vantagem até aos 22 minutos, altura em que
vencia por 23-22. Um minuto depois, Fábio Antunes empatou e o jogo voltou a estar mais equilibrado,
embora com a Tunísia por cima do jogo. O mesmo jogador voltou a empatar aos 27 minutos, a 25
golos, e a partir daí a seleção nacional manteve-se na frente até final.
Cláudio Pedroso, que foi o melhor marcador de Portugal no jogo, com seis golos apontados,
consumou a reviravolta, aos 28 minutos, que foi confirmada por Ricardo Moreira.
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ID: 55796472

20-09-2014

Tiragem: 87629

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,26 x 17,74 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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AndebolPortugal enfrenta Espanha e Ucrânia na qualificação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=5efe869e

Data Publicação:

20/09/2014

/

Portugal vai medir forças com Espanha e Ucrânia, na luta por um lugar no Mundial de andebol de sub21.
21:52 - 20 de Setembro de 2014 | Por
A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai defrontar Espanha e Ucrânia, no Grupo 7 de
qualificação para o Campeonato do Mundo de andebol da categoria de 2015, ditou o sorteio realizado
em Dublin.
Os jogos de apuramento para a fase final do Mundial, que vai ser disputado no Brasil, vão ser
disputados em Espanha, entre 09 e 11 de janeiro de 2015.
Os vencedores de cada um dos oito grupos da qualificação europeia vão juntar-se a Dinamarca, atual
campeã do Mundo, Alemanha, campeã da Europa de sub-20, e Suécia, finalista do Europeu de sub-20,
na fase final do Mundial, entre 19 de julho e 02 de agosto de 2015.
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Tiragem: 100283

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,39 x 25,65 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Fase final do Europeu com 24 seleções em 2020
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Record Online
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http://www.pt.cision.com/s/?l=3fd5b0d4
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/

DECISÃO APROVADA PELA EHF
, 20 setembro de 201416:22
A fase final do Campeonato da Europa de andebol masculino vai passar a ser disputada por 24
seleções a partir de 2020, depois da decisão aprovada este sábado no 12.º congresso da Federação
Europeia de Andebol (EHF).
A decisão de aumentar o número de seleções de 16 para 24 foi tomada com votos favoráveis dos 46
países presentes, a uma proposta do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
e do seu homólogo da federação da Finlândia.
Em 2020, o Europeu vai ser organizado conjuntamente por Áustria, Noruega e Suécia.
O congresso, que decorre em Dublin, aprovou também algumas mudanças ao nível dos Europeus das
camadas jovens, que na prática ditarão o fim das atuais fases de qualificação.
Com o novo modelo, as seleções nacionais serão integradas em duas divisões, com base nos
resultados obtidos nos últimos oito anos.
LUSA LUSA
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Portugal volta a derrotar a Tunísia
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/

TRIUNFO POR 27-26 EM TÁBUA
, 20 setembro de 201419:05
A Seleção Nacional de andebol derrotou este sábado a Tunísia, por 27-26, no Pavilhão Multiusos de
Tábua, repetindo assim a vitória alcançada na sexta-feira, na altura por uma diferença de dois golos
(27-26).
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Portugal vence a Tunísia em jogo particular
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Data Publicação:

20/09/2014

/

20-09-2014 00:02
Partida realizou-se em Oliveira do Hospital.
A seleção portuguesa de andebol venceu a Tunísia por 31-29, num jogo de preparação para o play-off
do Euro 2016.
Pedro Solha, jogador do Sporting, destacou-se na equipa das quinas com seis golos marcados.
Este sábado, Portugal volta a defrontar a Tunísia, no Pavilhão Multiusos de Tábua.
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Seleção portuguesa de andebol repete vitória sobre a Tunísia
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http://www.pt.cision.com/s/?l=68df42cc
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20/09/2014

/

20 Set, 2014, 20:01
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Tunísia por 27-26, no segundo jogo particular com a
equipa magrebina, desta vez disputado em Tábua, de preparação para o "play-off" do Campeonato da
Europa de 2016.
Na sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, Portugal vencera a Tunísia por 31-29.
O segundo encontro entre as duas seleções voltou a ser marcado pelo equilíbrio, embora hoje tivesse
existido mais contacto físico e mais faltas.
Portugal esteve melhor até aos 25 minutos, altura em que vencia por 14-11, mas os tunisinos
conseguiram chegaram à igualdade até ao intervalo.
Mesmo em cima do minuto 30, na marcação de um livre de sete metros, o ponta Pedro Solha
permitiu a defesa do guarda-redes da Tunísia, gorando-se a possibilidade da equipa das "quinas"
chegar em vantagem no fim do primeiro tempo.
No início da segunda parte, a seleção magrebina deu continuidade ao bom momento com que tinha
terminado os primeiros 30 minutos e colocou-se em vantagem até aos 22 minutos, altura em que
vencia por 23-22.
Um minuto depois, Fábio Antunes empatou e o jogo voltou a estar mais equilibrado, embora com a
Tunísia por cima do jogo.
O mesmo jogador voltou a empatar aos 27 minutos, a 25 golos, e a partir daí a seleção nacional
manteve-se na frente até final.
Cláudio Pedroso, que foi o melhor marcador de Portugal no jogo, com seis golos apontados,
consumou a reviravolta, aos 28 minutos, que foi confirmada por Ricardo Moreira.
Além dos guarda-redes das duas formações, que efetuaram várias defesas, destacaram-se os
portugueses Pedro Portela e Ricardo Moreira, cada um com cinco tentos, e os tunisinos Kamel Alouini
e Jihed Jaballah, ambos com seis.
Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para
a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da fase de qualificação.
Jogo no Pavilhão Multiusos de Tábua.
Portugal - Tunísia, 27-26.
Ao intervalo: 15-15.
Equipas:
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- Portugal: Hugo Figueira e Ricardo Candeias (gr), Pedro Solha (4), Pedro Portela (5), Fábio
Magalhães, Gilberto Duarte (2), Bosko Bjelanovic (1), Rui Silva, Cláudio Pedroso (6), Fábio Antunes
(1), Pedro Cruz (2), Ricardo Moreira (5), Pedro Spínola, Hugo Rosário, José Costa (1), Nuno Roque e
Bruno Moreira.
Treinador: Rolando Freitas.
- Tunísia: Marouen Maggaiz, Hamza Majed (gr), Selim Hedoui, Chafik Boukadida (1), Mohamed Ali
Bhar (4), Kamel Alouini (6), Mustapha Ben Fadhal, Aymen Hammed (3), Jihed Jaballah (6), Mohamed
Soussi (2), Amine Bannour (4) e Youssef Haj.
Treinador: Ridha Manai.
Árbitros: Francisco Leite e Porfírio Tavares.
Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 5-4 (10), 8-7 (15), 13-9 (20), 14-11 (25) e 15-15 (intervalo),
15-16 (35), 17-19 (40), 19-20 (45), 19-22 (50), 23-24 (55) e 27-26 (resultado final).
Assistência: Cerca de 250 espetadores.
Rui Mendes
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Fase final do Europeu com 24 seleções em 2020
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Desporto Fase final do Europeu com 24 seleções em 2020 20-09-2014 A decisão de aumentar o
número de seleções de 16 para 24 foi tomada com votos favoráveis dos 46 países presentes Por LUSA
- Record A fase final do Campeonato da Europa de andebol masculino vai passar a ser disputada por
24 seleções a partir de 2020, depois da decisão aprovada este sábado no 12.º congresso da Federação
Europeia de Andebol (EHF).A decisão de aumentar o número de seleções de 16 para 24 foi tomada
com votos favoráveis dos 46 países presentes, a uma proposta do presidente da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses Pereira, e do seu homólogo da federação da Finlândia. Em 2020, o Europeu vai ser
organizado conjuntamente por Áustria, Noruega e Suécia. O congresso, que decorre em Dublin,
aprovou também algumas mudanças ao nível dos Europeus das camadas jovens, que na prática
ditarão o fim das atuais fases de qualificação. Com o novo modelo, as seleções nacionais serão
integradas em duas divisões, com base nos resultados obtidos nos últimos oito anos.
20-09-2014
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Portugal bate Tunísia em particular muito equilibrado
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20-09-2014 00:25
A seleção portuguesa defronta novamente a Tunísia, no sábado, às 17 horas.
Rolando Freitas é o selecionador português de andebol
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Tunísia por 31-29, em jogo de preparação para o
"play-off" do Campeonato da Europa de 2016, disputado em Oliveira do Hospital.
Ao intervalo, a vantagem da equipa das "quinas" era de um golo (15-14), numa primeira metade em
que Portugal chegou a beneficiar de uma diferença de três golos quando, estavam decorridos 10
minutos.
O equilíbrio continuou a ser a nota dominante no segundo tempo e só a nove minutos do termo da
partida é que seleção nacional conseguiu chegar a uma vantagem de cinco golos, que até final seria
reduzida para dois pelos tunisinos.
A seleção magrebina, que tinha começado o jogo a vencer, chegou mesmo a estar em vantagem, aos
39 minutos, por 20-19, mas por pouco tempo.
Portugal chegou logo a seguir ao empate e começou a distanciar-se no marcador, para, aos 51
minutos, o resultado chegar aos 28-23, devido à excelente atuação do ponta Pedro Solha, do
Sporting, entrado na segunda parte, que acabou por ser o melhor marcador nacional com seis tentos.
A seleção portuguesa defronta novamente a Tunísia, no sábado, às 17:00, no Pavilhão Multiusos de
Tábua.
Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para
a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, no Grupo 5 da fase de qualificação.
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Seleção portuguesa repete vitória sobre a Tunísia
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20-09-2014 20:48
Equipa lusa venceu a Tunísia por 27-26.
Rolando Freitas, selecionador português de andebol
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Tunísia por 27-26, no segundo jogo particular com a
equipa magrebina, desta vez disputado em Tábua, de preparação para o "play-off" do Campeonato da
Europa de 2016.
Na sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital, Portugal vencera a Tunísia por 31-29.
O segundo encontro entre as duas seleções voltou a ser marcado pelo equilíbrio, embora hoje tivesse
existido mais contacto físico e mais faltas.
Portugal esteve melhor até aos 25 minutos, altura em que vencia por 14-11, mas os tunisinos
conseguiram chegaram à igualdade até ao intervalo.
Mesmo em cima do minuto 30, na marcação de um livre de sete metros, o ponta Pedro Solha
permitiu a defesa do guarda-redes da Tunísia, gorando-se a possibilidade da equipa das "quinas"
chegar em vantagem no fim do primeiro tempo.
No início da segunda parte, a seleção magrebina deu continuidade ao bom momento com que tinha
terminado os primeiros 30 minutos e colocou-se em vantagem até aos 22 minutos, altura em que
vencia por 23-22.
Um minuto depois, Fábio Antunes empatou e o jogo voltou a estar mais equilibrado, embora com a
Tunísia por cima do jogo.
O mesmo jogador voltou a empatar aos 27 minutos, a 25 golos, e a partir daí a seleção nacional
manteve-se na frente até final.
Cláudio Pedroso, que foi o melhor marcador de Portugal no jogo, com seis golos apontados,
consumou a reviravolta, aos 28 minutos, que foi confirmada por Ricardo Moreira.
Além dos guarda-redes das duas formações, que efetuaram várias defesas, destacaram-se os
portugueses Pedro Portela e Ricardo Moreira, cada um com cinco tentos, e os tunisinos Kamel Alouini
e Jihed Jaballah, ambos com seis.
Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016, marcado para
a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, inseridas no Grupo 5 da fase de qualificação.
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Portugal vence Tunísia (31-29)
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A seleção portuguesa de andebol venceu a Tunísia por 31-29, num particular de preparação para o
"play-off" do Euro 2016.
Num particular realizado em Oliveira do Hospital, que foi sempre muito equilibrado, destacou-se a
excelente exibição de Pedro Solha, do Sporting, que foi o melhor marcador da seleção nacional, com
seis golos.
Este sábado, Portugal defronta novamente a Tunísia, no Pavilhão Multiusos de Tábua.
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Portugal derrota Tunísia em Oliveira do Hospital
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SELEÇÃO TRIUNFOU POR 31-29 EM PARTICULAR
, 19 setembro de 201423:41
A seleção portuguesa de andebol venceu esta sexta-feira a Tunísia por 31-29, em jogo de preparação
para o playoff do Campeonato da Europa de 2016, disputado em Oliveira do Hospital. Ao intervalo, a
vantagem da equipa das quinas era de um golo (15-14), numa primeira metade em que Portugal
chegou a beneficiar de uma diferença de três golos quando, estavam decorridos 10 minutos.
O equilíbrio continuou a ser a nota dominante no segundo tempo e só a nove minutos do termo da
partida é que seleção nacional conseguiu chegar a uma vantagem de cinco golos, que até final seria
reduzida para dois pelos tunisinos. A seleção magrebina, que tinha começado o jogo a vencer, chegou
mesmo a estar em vantagem, aos 39 minutos, por 20-19, mas por pouco tempo. Portugal chegou logo
a seguir ao empate e começou a distanciar-se no marcador, para, aos 51 minutos, o resultado chegar
aos 28-23, devido à excelente atuação do ponta Pedro Solha, do Sporting, entrado na segunda parte,
que acabou por ser o melhor marcador nacional com seis tentos.
A seleção portuguesa defronta novamente a Tunísia, no sábado, às 17 horas, no Pavilhão Multiusos
de Tábua. Portugal vai disputar o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2016,
marcado para a Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, no Grupo 5 da fase de
qualificação. Jogo no Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital.
Portugal-Tunísia, 31-29
Ao intervalo: 15-14
Equipas
Portugal: Ricardo Candeias, Alfredo Quintaina e Hugo Figueira (gr), Fábio Antunes (4), Pedro Cruz,
Nuno Roque (3), Ricardo Moreira (1), Fábio Magalhães (2), Bosko Bjelanovic, Pedro Spínola (2), José
Costa (3), Pedro Solha (6), Pedro Portela (3), Cláudio Pedroso (1), Gilberto Duarte (1), Bruno Moreira
(4) e Rui Silva (1)
Treinador: Rolando Freitas
Tunísia: Marouen Maggaiz, Wassim Helal (gr), Selim Hedoui (3), Chafik Boukadida (3), Mohamed Ali
Bhar (2), Mustapha Ben Fadhal (2), Aymen Hammed (2), Abdelhak Ben Salah (2), Jihed Jaballah,
Ramzi Majdoub, Mohamed Soussi (2), Amine Bannour (10), Kamel Alouini (1) e Youssef Haj (2)
Treinador: Ridha Manai
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Gomes
Marcha do marcador: 4-2 (05 minutos), 7-4 (10), 9-8 (15), 11-10 (20), 13-11 (25) e 15-14
(intervalo), 18-17 (35), 20-20 (40), 23-22 (45), 27-23 (50), 30-25 (55) e 31-29 (resultado final)
Assistência: Cerca de 400 espectadores
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