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Wolff doura título da Alemanha
ANDEBOL — EUROPEU 2016— RNAL
Tauron Arena,
em Cracovia (Polonla)

ALEMANHA • ESPANHA

Guarda-redes germânico campeão europeu, é companheiro de
João Ferraz no Wetzlar

Dizem que é um lobo — tal qual
MEM^ o nome traduzido, Wolff — solitì
tário, mas ontem, na final do EuAndreas Wolff (GR)
Arpad Sterblc GR
ropeu•da Polónia, o guarda- re
Carsten Lichtlein (GR)
Perez de Vargas (GR)
des da Alemanha fez tudo menos
Johannes Sean (1)
Eduardo Gurbindo
passar despercebido. A sua exiFina Lemke
Jorge Maqueda
Tobias Relchmann (3)
MOI' Tomas (4) •
bição frente à experiente Espanha
Fabian Wiede
Raul Entrerrios (5)
ficará na memória dos que assisHendrik Pekeler (2)
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tiram à partida que ditou a quar Martin Strobel (1)
Cristian Ugalde (1)
ta derrota dos espanhóis em finais
Erik Schmldt (1)
Joan Canelas (1)
de europeus. Com uma eficácia
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Kai Hafner (7)
Antonio Garcia (2)
de 48 por cento (1), Wolff foi um
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tatus Kuhn (1)
Vakro Rivera (1)
ineficácia atacante da equipa de
Slmon Emst
Guedeon Guardiola
Cadenas que, até ao intervalo,
Niclas Pieczkowski
Juan dei Arco
apenas marcou seis golos!
Jannick Kohlbacher (1)
Alex Dulshebaev (3)
O companheiro do internacioDAGUR SIGURDSSON
MANOLO CADENAS
nal português João Ferraz, no WetA RBMWS
zlar, começou cedo a mostrar que
G,eding e Hansen. da Dinamarca
seria o maior pesadelo de Espanha
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e, aos 10 minutos, o marcador Te gistava um animador 5-1, para entusiasmo dos alemães presentes.
E assim continuou.
A Espanha nunca conseguiu
reagir como lhe era exigido, apesar do esforço de Sterbik na outra baliza, e a Alemanha, que
chegou à Polónia sem grandes
estrelas — mas com a seleção de
sub 21 que, no Egito, em 2009, se
sagrou campeã do Mundo -construiu um muro defensivo

O treinador Islândes Dagur Slgurdsson que levou a Alemanha ao ouro na Polónia
onde a juventude e a qualidade
andam de mão dada.
Depois do sétimo lugar no Mundial do Qatar, onde entraram graças a um wildcard, os germânicos
são os novos campeões da Europa
e asseguraram também uma vaga
nos Jogos Olimpicos do Brasil. Na
discussão do bronze, a Croácia bateu a Noruega por 31-24.
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ANDEBOL
Avanca nos 'quartos' da Taça
O Avanca venceu o S.Paio de Oleiros,
por 31-19 e está nos 'quartos' da
Taça de Portugal masculina. O
Madeira, SAD recebe amanhã o
Belenenses e tanta juntar-se a FC
Porto, Sporting, Benfica, Marienses,
Boa-Hora, AC Fafe e Avanca.
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ANDEBOL 'PLAY-OFF' MUNDIAL 2017
Portugal vai Jogar com a Islândia em junho para tentar chegar a França, naquele que pode ser o 4.° Mundial da história lusa

DR

ror
EDITE DIAS
Islândia é o último obstáculo de Portugal rumo
ao Mundial de França do
próximo ano e, entre os
adversários possíveis, os
nórdicos eram a opção mais acessível. Depois de sorteios mais ou
menos amargos ou traiçoeiros,
desta vez, a Seleção Nacional bem
pode sorrir.
«Dentro dos maus, este era um
dos melhores», considerou o selecionador nacional, Rolando Freitas,
cauteloso como entusiasmo. «Antes do sorteio disse que podia ser
mau... ou pior! Foi mau, mas podia ter sido muito pior», explicou
sorrindo. «Digamos que estava no
top 3 da minha preferência, entre
as menos más. Vamos trabalhar a
partir daqui e esperar que esta ponta de sorte nos continue a acompanhar, para que possamos voltar à
um Mundial [Portugal esteve presente em três Mundiais: Japão 1997,
.Prança 2001e Portugal 2003]» , desejou. «O que eu queria era evitar
a Dinamarca e a Croácia, mas quando há dois potes e estamos no n.°
2, sabemos que, pelo menos, há
nove equipas mais fortes do que
nós no outro lado», justificou.
A verdade, porém, é que a Islândia foi a última classificada (13.')
do Europeu da Polónia a garantir a
•entrada para o play-off e, ainda
em janeiro, Portugal realizou duas
partidas com os agora rivais — perdeu uma e venceu outra. «A Islândia dá-nos a confiança de saber que podemos ser competitivos
e, quem sabe, felizes. Mas o histórico recente, de ano e meio, dá-nos
três derrotas e duas vitórias», ressalvouo técnico.

Golos, pizzas
e gel de cabelo

A

A Islândia era um dos adversários
preferidos de quase todos os rivais, pelo
tradicional fair-play, longe de lobbles
obscuros. Descontraídos, mas nem por
isso preguiçosos! Gudjon Sigurdsson,
por exemplo, quebrou na Polónia a barreira dos 1700 golos, amealhados em
321jogos internacionais, mas há muito
mais na sua vida além do andebol. Há,
por exemplo, uma pizzaria, de que é
dono, e onde, jura, se comem as melhores pizzas da ilha. Mas o ponta não
e o único empreendedor dos rivais lusos. O guarda-redes Gustavsson aventurou-se na criação de um bom gel de
cabelo, que tanta falta sentiu que lhe
fazia nos logos Olimpicos de Pequim. E
segue de vento na popa o negócio.

malmente, um bo
tivo para sortir
Seleção Nacional enfrenta Islândia no 'play-off

Rolando
Freitas está
á frente da
Seleção
Nacional há
quatro anos

Portugal joga

partida decisiva em casa o Dragão Caixa é o palco preferencial
.-'PLAY-OFF' MUNDIAL 2017
Suécia - &Mula Herzegovina
Checa - Macedónia
Polónia - Holanda
Rússia - Montenegro
Sérvia Islândia -1POINIIIGUIL
Eslovénla - Noruega
Bielomissia - Letónia
Dinamarca - Áustria

Mas a estrelinha da sorte parece, de facto, apontar para Portugal pois, desta vez, até a ordem dos
jogos é favorável à equipa. Para a
Islândia está agendada a primeira
mão do play-off, entre 10 e 12 de
junho e, para Portugal, a decisiva
partida, entre 14 e 16.
Por anunciar está o local onde
o importante e decisivo fator casa
será jogado. •

Contudo, A BOLA sabe que o
Dragão Caixa lidera a lista de opções e que o presidente da Federação de Andebol de Portugal,
Ulisses Pereira, não quer que Portugal deixe escapar esta oportunidade de ouro para regressar à
ribalta.
E, atualmente, se há palco com
condições e público para tal, esse
é o recinto do FC Porto.

o
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AGENDA
HOJE

HÓQUEI FEMININO
21h00

Benfica-S. Massamá, Lisboa.
AMANHA

ANDEBOL
21h00

FC Porto-Avanca, Porto.
FUTEBOL
10h30

Benfica-Pinhalnovense,
particular sub-19, Seixal.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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ALEMANHA CAMPEÃ
A Alemanha conquistou ontem o segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao vencer
a Espanha (24-17) na final
da competição, na Polónia.
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REUTERS

ALEMANHA ‘RAINHA’ NO ANDEBOL A Alemanha conquistou ontem o seu 2º título europeu de andebol ao vencer a
Espanha por 24-17, na final da prova, em Cracóvia, Polónia.
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Andebol. Alemães
ganham Europeu
12 anos depois

A
EUROPEAN CHAMPION

POLÓNIA 2016 De forma surpreendente, a Alemanha - guiada pelo
selecionador istandês Dagur
Sigurdsson, Lançado ao ar pelos
jogadores, na hora dos festejos regressou ao topo do andebol europeu. Ontem, os alemães conquistaram pela segunda vez o
Campeonato da Europa, ao baterem a favorita Espanha (24-17),
na final da prova, em Cracóvia.
O guardião Wolff (quase intransponível) e o Lateral direito Hãfner
(melhor marcador da final, com
sete golos) foram as grandes figuras do encontro que deu à seleção germânica o título europeu, 12 anos depois. Também
ontem, em Cracóvia, foi sorteado
o play-off de acesso ao Mundial
2017: Portugal vai encontrar a
Islândia (13e classificada do
Europeu), em jogos a realizar
a 11 e 12 junho e 15 e 16 de junho.
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Alemanha vence Europeu
A Alemanha conquistou ontem o
seu segundo título europeu de
andebol, após bater a favorita,
mas irreconhecível, Espanha, por
24-17, em Cracóvia, na Polónia.
Depois dos 32-29 com que os
espanhóis (procuravam título
inédito à sua quarta final) venceram os alemães na abertura do
Europeu, era difícil imaginar o
`paupérrimo' desempenho do
conjunto ibérico, que, ao intervalo, ainda sonhava (10-6) 'acertar
agulhas', mas nada melhorou no
período complementar, pelo que

os germânicos souberam sempre
gerir a vantagem, embalados também pela grande exibição do
guarda-redes Wolff. No final a
Alemanha venceu por 24-17 e
passou a somar dois títulos europeus (2004 e 2016), três mundiais
(1938,1978 e 2007) e um olímpico
(1936).
Já na luta pela medalha de
bronze Noruega e Croácia foram
as equipas que estiveram também
em acção no dia de ontem e com
os croatas a serem mais fortes,
vencendo por 31-24.

Germânicos bateram na final a Espanha por 24-17. FOTO REUTERS
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Andebol. A maldição da
Espanha continua. Danke
Selecção espanhola afunda-se na final com a Alemanha
(24-17) e perde quarta final do Campeonato da Europa
FILIPE ESCOBAR DE LIMA

fel@jonline.pt
Esta é uma história de maldição. Senão,
como explicar que a Espanha, dona e senhora do andebol nas últimas décadas, pelos
menos dona de dois Mundiais (em 2005
e 2013) e senhora de três bronzes olímpicos (em 1996, 2000 e 2008), um bronze
Mundial (em 2011) e quatro pratas em
Europeus (em 1996,1998. 2006 e 2016, e
bronze em 2014), nunca tenha festejado
um título no Campeonato da Europa?
Aquela prata de 2016 metida ali junto
aos outros anos também de prata em
europeus quer dizer mesmo isso - maldição. Aconteceu outra vez. Nova final,
outra derrota. Agora com a Alemanha.
É a quarta final perdida. Começou em
1996, com a derrota ante a Rússia (2322). Dois anos depois, a Suécia (25-23).
Em 2006, foi a França (31-23). E agora a
Alemanha (24-17). Só muda o adversário.

Esta só evidenciou a atração pelo abismo, por números expressivos. Com isso
falhou também a qualificação olímpica
deste verão. Para estar no Brasil (Rio de
Janeiro 2016) os espanhóis precisam de
disputar um pré-olímpico a disputar-se
a 7 e 10 de abril. Espanha leva nove presenças consecutivas nos Jogos Olímpi-

Vencedores
1.Suécia 4 títulos
2. França (3)
3. Dinamarca (2)
4. Alemanha (2)
5. Rússia (1)

cos - só falhou em 1976. Desde aí costuma ter lugar fixo.
Em Espanha chamaram-lhe um "derrube indigno". Na Alemanha celebrouse em grande. Com uma das seleções
mais jovens do torneio - e uma com
menos créditos para acabar a prova com
o troféu nas mãos -, chegou à final como
surpresa e, graças ao seu guarda-redes
Wolff, e às torres Finn Lemke (2,10m),
Hendrik Pekeler (2,03m) e Erik Schmidt
(2,04m,) levaram tudo até ao fim.
Explicação? Nos primeiros 15 minutos a
Espanha só marcou dois golos. Cehgou ao
intervalo com apenas seis. No final...17.
A Espanha partiu como uma das grandes favoritas, ficou por cima da Croácia (ficou em terceiro lugar) e da França. Até da Dinamarca. Só falhou a Alemanha, que venceu um Europeu pela
segunda vez. E sobra uma depressão
para uma Espanha que ainda procura
o ouro olímpico.

Islândia no caminho
de Portugal
Mundial 2017 A Islândia, 13.'
classificada no Europeu, é
adversária de Portugal no playoff ao Mundial de andebol de
2017, em França. "Fizemos
cinco jogos particulares com a
Islândia, dos quais ganhámos
dois e perdemos três. Sabemos
as dificuldades que vamos
encontrar, mas, ao mesmo
tempo, dá-nos alento", analisou
o selecionador Rolando Freitas.
Estando colocado no pote 2,
Portugal sabia que iria encontrar
um adversário mais forte. A
Islândia esteve presente nos 9
últimos Europeus ficou em 3.
lugar em 2010, 5. em 2014 e o
foi vice-campeã olímpica em
Pequim 2008.
Play-off Mundial 2017
Suécia-Bósnia Herzegovina
Rep. Checa-Macedónia
Polónia-Holanda
Rússia-Montenegro
Sérvia-Hungria
Islândia-Portugal
Eslovénia-Noruega
Bielorrússia-Letónia
Dinamarca-Áustria
Os jogos realizam-se a 11/12
de junho (primeira mão) e 15/16
de junho (segunda mão)
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Alemanha sagra-se
campeã europeia
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Este é o segundo título europeu para os germânicos.
-

e

a
a

Alemanha conquistou ontem o seu segundo título europeu de andebol,
após bater a favorita, mas irreconhecível,
Espanha, por 24-17, em
Cracóvia, na Polónia.
Depois dos 32-29 com
que os espanhóis (procuravam título inédito à sua
quarta final) venceram os
alemães na abertura do
Europeu, era difícil imaginar o ‘paupérrimo’ desempenho do conjunto
ibérico, que, ao intervalo,
ainda sonhava (10-6) ‘acertar agulhas’, mas nada melhorou no período complementar.
A Alemanha esteve sempre na frente, sendo que
o primeiro golo espanhol
de bola corrida surgiu apenas aos 11.40, na altura a
reduzir para 5-2.
O guarda-redes Wolff exibia-se a um nível incomparável – Sterbik não conseguiu a mesma eficácia e a Alemanha tinha ainda
o condão de marcar várias
vezes em inferioridade numérica, perante um ad-

A

versário que perdia diversas bolas ‘fáceis’.
A possante e agressiva
defesa germânica fez o resto, ‘eclipsando’ o ataque
rival.
O descanso podia servir
para serenar o jogo da Espanha, que ainda estava
mais do que a tempo de
reverter o destino a seu
favor, mas sofrer dois golos
consecutivos logo na abertura deixou-a a seis golos,
a maior diferença até então. Confiante, e com tudo
a sair-lhe bem, a Alemanha
nunca permitiu qualquer
aproximação, enquanto a
Espanha desesperava por
soluções que exigiam a cabeça fria que não teve, pelo
que se revelou impotente
para reentrar na discussão
do resultado.
Hafner foi o melhor marcador do desafio, com sete
golos, seguido do espanhol
Entrerrios, com cinco.
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar
dois títulos europeus (2004
e 2016), três mundiais
(1938, 1978 e 2007) e um
olímpico (1936). JM
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Espanha perdeu pela quarta vez na final de um Europeu, agora
perante uma seleção forte defensivamente e com um Wolff a fechar a baliza

ALEMANHA
~UMA
RavillháodeCraclivia (Pokinial
Ártiltrolo M.Gjeding e M. Hansen
(Dinamarca)
ALEMANHA Andreas Wolff (Gr); Fino
Lemke, Tobias Relchmann (3), Fablan
Wiede, Hendrik Pekeler (2), Sterien Fath
(3), Rune Dahmke (4); Martín Strobel (1),
Erik Schmiclt (1), Kal Hafner (7), lulius
Kuhn (1), Jannik Kohibacher (1), Nidas
Pier2kowski e Johann« Sean (1).
Treinador. Dagur
ESPANHA Arpad Sterbik (Crk Jorge
Magueda, Viciar Tomás (4). Raul
Enn Jus (5). Julen Apinagaide,
Antonio Garcia (2), Vaiem Aiveca (1),
Eduardo Gurbindo, Cristian ügalde CO,
Joan Caliellas (1), Morros de Argila,
Gedeon Guardiola, Juan Dei Arco, Alex
Duishebaev. (3)
Treinador Manuel Cadenas
AO INTERVAL0106.
•

~mon:~
ae. Depois de ter perdido
coma Espanha na primeira jornada, naquela que foi a sua
única derrota no torneio, aAlemanha fechou com chave de
ouro uma presença surpreendente no Europeu, com uma
vitória clara frente à equipa de
Manolo Cadenas, por 24-17.
Uma defesa agressiva de uma
equipa renovada e que recor-

reu a várias segundas opções devido a lesões dos primeiros
planos - e um Andreas Wolff
na baliza a defender 16 dos 33
remates espanhóis, fizeram
com que os germãnicos só sofressem seis golos no primeiro
tempo. Ficaram logo com o
troféu nas mãos.
A Alemanha chegou à final
depois de vencer três jogos por
um - inclusive a meia-final,
após prolongamento - e um
por dois golos. Competitividade que recompensou a seleção
mais jovem da prova (24 anos
e meio de média) e que, com
uma exceção que joga na Polónia, apresentou um selecionado baseado na Bundesliga. A
Mannschaft está de volta.
CLASSIFICAÇÃO
Alernanha
Espanha
Croácia
Noruega
França
Dinamarca
Polónia
Suécia

r
79

Alemanha foi campeã da Eu opa pela segunda vez

r
TODOS OS CAMPEONATOS DA EUROPA

Germânicos com lugar olímpico
Ao vencer o Europeu, a Alemanha assegurou a qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que se
disputam em agosto. A seleção germânica junta-se,
assim, ao país organizador, Brasil, ao campeão mundial,
França, ao vencedor da classificação asiática, Catar, ao
campeão africano, Egito, e ao vice-campeão pan-americano, Argentina. Ainda estão seis lugares em aberto.

Sdações Campala Prata
aromo
12
Suécia
Rússia
Croácia
Rússia
12
Espanha
Jugoslávia
itállaNk8
12
Espanha
Alemanha
Suécia
troar:1-1'00
12
Suécia
Rússia
Espanha
16 Suécia
Stieciai02
Alemanha Dinamarca
Edoyénia'04 16 Alemanha ES1OVéniA Dinamarca
França
Suça'06
16
Espanha
Dinamarca
Noruega'08
16 Dinamarca Croácia França
França
IslUndia
Austrial0
16
Croácia
Sérvia'12
16 Dinamarca Servia Croácia
Cénamarcal4 16 França
Dinamarca Espanha
Potánia16 16 Alemanha Espanha Croácia
~NI

Portugar94
Espantar96

Portugal
12.°

7.°
9.9
14.9
IS.°
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Islândia no caminho
••• A Islândia, que esteve
presente no Europeu de andebol, será °adversário de Portugal no play-offde apuramento
para o Mundial de 2017.0 primeiro jogo terá lugar na Islândia, a 11 ou 12 de junho, e o segundo no nosso país, alSoul6
de junho. Recorde-se que no
início deste ano as duas seleções encontraram-se naquele
país nórdico, emjogosparticulares, tendo Portugal vencido
o primeiro (32-28) e perdido o
segundo (26-25). "Estamds
perante urna boa oportunida-

de para fazer regressar Portugal aos grandes palcos. Tudo faremos para a aproveitar", comentou Ulisses Pereira,
presidente de Federação de
Andebol de Portugal.
O PLAY-OFF

Gilberto Duarte vai lutar pelo Mundial

No passado
dia 29 fez
dez anos
que a
seleção A
disputou o
último jogo
numa
grande
prova
Internadonal. o
NoruegaPortugal. no
Europeu da
Suiça°2006
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ANDER01._. AVNICA

SEGUE NA TAÇA
OAvanca tomou-se a sétima
equipa a assegurar lugar nos
quartos de final da Taça de
Portugal de andebol, ao
derrotar, em casa, o São Paio
de Oleiros, da II Divisão, por
31-19. Esta eliminatória
conclui amanhã, com o
Madeira SAD-Belenenses. Já
apurados estão FC Porto,
Sporting, Benfica, AC Fafe,
Avanca, Boa Hora e Marienses, estas duas últimas da II
divisão. -A.P.
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SISTEMA'
A ALEMANHA
É CAMPEÃ EUROPEIA
DE ANDE-SOL

Ni •

CONFIRMA-SE...

ELES NÃO
RESISTEM A METER
A MÃO EM TUDO.

a
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1
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i\ndebol Triunfo indiscutível na final contra a Espanha

Alemanha conquista Euro
► A Alemanha conquistou,
ontem, o seu segundo título
europeu de andehol.12 anos
depois do primeiro, ao vencer a Espanha, 24-17, na final
da prova, em Cracóvia. Polónia. A equipa germânica, que
assegurou um lugar no torneio dos logos Olímpicos
2016, no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde inicio
e dominou-o até ao final.
sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (106). Hafner foi o melhor marcador do desafio, com sete
golos. seguido do espanhol
Entrerrios, com cinco.
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois
Europeus (2004 e 2016). dois
Mundiais (1938. 1978 e 2007)
e um título olímpico (1936). •

Germanicos celebraram segundo titulo europeu, na Polónia
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Sorteio do Mundial

Islândia
no caminho
de Portugal
para França
0. A islándia, 13.' classificado no Europeu que terminou
na Polónia, é o adversário de
Portugal no play-off de acesso ao Mundial de andebol de
2017, em França, ditou, ontem, o sorteio. Os islandeses
recebem Portugal a 11/12 junho e a decisão será em solo
luso, a 15/16 de junho. '0 adversário seria sempre difícil,
dado o valor das seleções do
pote L Ainda assim, adversários como a Dinamarca, ou
até a Croácia, eram aqueles
que queríamos evitar em absoluto', disse o selecionador
nacional Rolando Freitas. •
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Andebol

Alemanha bate Espanha
e é campeã europeia
A Alemanha conquistou ontem
o seu segundo título europeu
de andebol, após vencer a Espanha
por 24-17, em Cracóvia, Polónia.
A formação germânica assegurou
um lugar nos Jogos Olímpicos de
2016, no Rio de Janeiro. A Alemanha
tem agora dois europeus (2004 e
2016), dois mundiais (1938, 1978 e
2007) e um título olímpico (1936).
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JANEK SKARZYNSKI/AFP

Os jogadores alemães festejam o seu segundo título europeu

Alemanha é a nova
campeã da Europa
de andebol
Andebol
Jorge Miguel Matias
Espanha perdeu a final do
campeonato europeu, que
consagrou pela segunda
vez na história a selecção
germânica
A Alemanha voltou ontem ao topo
do andebol europeu, 12 anos depois
de se ter tornado, pela primeira vez
na sua história, campeã da Europa
na modalidade. Com uma exibição
poderosa, banalizou a Espanha na
ﬁnal, vencendo por claros 24-17, em
Cracóvia. Na luta pelo terceiro lugar
do Europeu, a Croácia levou a melhor sobre a Noruega (31-24).
Para além do ceptro continental, o
triunfo sobre os espanhóis ofereceu
aos germânicos o apuramento directo para o torneio olímpico dos Jogos
do Rio de Janeiro, onde surgirão como fortes candidatos à medalha de
ouro, juntamente com a França, detentora do título.
Desde o ano em que venceu o Europeu de andebol pela primeira vez,
no ano de 2007, quando foi, simultaneamente, anﬁtriã do evento, a Alemanha nunca mais voltou a um lugar de pódio. E, este ano, os alemães
estavam longe de serem apontados
como os mais fortes candidatos ao
título, até porque foram fustigados
por uma série de “baixas” de alguns
dos seus principais jogadores, nomeadamente o seu capitão e vedeta Uwe
Gensheimer. O triunfo baseia-se, assim, num grupo de jovens jogadores
— 24 anos era a média de idades da
selecção germânica — que brilharam
a grande altura, caso do guarda-redes Andreas Wolﬀ (24 anos), protagonista de um desempenho notável

na ﬁnal (24 defesas em 41 remates).
À frente do guardião ergueu-se
um autêntico muro, perante o qual,
apesar de terem estado em vantagem
numérica em várias ocasiões, Raul
Entrerrios, eleito o melhor jogador
do torneio, e os seus companheiros
se mostraram impotentes. “Foi um
desastre para nós. Não consigo dizer
mais nada. Foi tudo mau”, desabafou
Valero Rivera, melhor marcador da
prova (48 no total, mas apenas um
na ﬁnal).
Por tudo isto foi com naturalidade que a Alemanha chegou ao intervalo a vencer por 10-6. E, na segunda parte, a superioridade alemã
manteve-se: a dez minutos do ﬁm, o
marcador exibia um elucidativo 1811, uma diferença que aumentou e
chegou a ser de 22-13. Quem diria que
a Espanha derrotou a Alemanha no
primeiro encontro de ambas as selecções (32-29). Em 15 dias, os germânicos transﬁguraram-se e ganharam
todos os restantes encontros desde
esse embate.
À margem da competição, o sorteio de qualiﬁcação para o play-oﬀ
de acesso ao Mundial de andebol
de 2017, em França, ditou que a Islândia, 13.ª classiﬁcada no Europeu,
será a adversária de Portugal. com
agências

VENCEDORES
CAMPEONATO EUROPA ANDEBOL
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Suécia
Rússia
Suécia
Suécia
Suécia
Alemanha
França
Dinamarca
França
Dinamarca
França
Alemanha
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ESPERANÇA. No inicio do mês, Portugal bateu a Islândia num jogo de preparação

'SANDIA E RIVAL
QUE FAZ SONHAR
Sorteio para o playoff de
acesso ao Mundial coloca
Portugal frente a equipa
que já bateu este ano

LIMA PARALTA GOMES

51111 Nunca será fácil, mas a verdade é que o sorteio para o playoff de
acesso ao Mundial'2017 foi agradavel para Portugal. A separara Seleção Nacional e a prova, marcada
para França, estão dois duelos com
a Islândia, no papel uma das mais
acessíveis equipas do Pote 1, onde
estavam potências como Dinamarca, Polónia, Suécia ou Rússia.
- No pensamento de Portugal
para os jogos deste playoff - P
mão a 11 ou 12 de junho e T mão.a
15 ou 16 do mesmo mês - terão de
estar, naturalmente, os dois encontros de preparação que as

equipas disputaram no início do
ano e em que a Seleção Nacional
se bateu de igual para igual com
os islandeses. No primeiro, Por
tugal venceu por 32-28 e no se
gundo perdeu, mas apenas por
um golo de diferença, com a Is lándia a levar a melhor por 26-25.
Contando o último ano e meio,
são cinco os confrontos entre as
duas seleções, com duas vitórias
e três derrotas para Portugal.
"Este histórico recente espelha
bem as dificuldades que poderemos vira encontrar, mas ao mesmo
tempo dá - nos alento para encarar
este playoff de urna forma positiva", refereoselecionador nacional
Rolando Freitas, que espera levar
Portugal de novo aos grandes palcos, algo que não acontece desde o
Europeu de 2006. "Sabemos que
esta é uma boa oportunidade para
Portugal", frisa. o

Avario segue
em frente na Taça

D Esta encontrada mais urna
das equipas que estará nos quar tos-de- final da Taça de Portugal. O Avanca, da P Divisão, não
teve dificuldades face ao São
Paio de Oleiros, do 2' escalão,
vencendo por 31-19. Os 'oitavos' fecham amanhã, com o
Madeira SAD-Belenenses. o

TAÇA DE PORTUGAL
OITAVOS-DE-FINAL
38.24
Sporting-ABC
23- 40
Benavente-Benfica
37- 38
São Bernardo-AC Fafe
Ma rienses-Sismaria
20-19
26.24
Boa Hora-Apuas Santas
31 19
Avanca-São Paio Oleiros
Camões-FC Porto
2535
Madeira SAD-Belenenses amanhã
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Islândia é rival que faz Portugal sonhar
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Record Online

Autores:

Lídia Paralta Gomes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7b86bf09

Nunca será fácil, mas a verdade é que o sorteio para o playoff de acesso ao Mundial'2017 foi
agradável para Portugal. A separar a Seleção Nacional e a prova, marcada para França, estão dois
duelos com a Islândia, no papel uma das mais acessíveis equipas do Pote 1, onde estavam potências
como Dinamarca, Polónia, Suécia ou Rússia. No pensamento de Portugal para os jogos deste playoff 1ª mão a 11 ou 12 de junho e 2ª mão a 15 ou 16 do mesmo mês - terão de estar, naturalmente, os
dois encontros de preparação que as equipas disputaram no início do ano e em que a Seleção Nacional
se bateu de igual para igual com os islandeses. No primeiro, Portugal venceu por 32-28 e no segundo
perdeu, mas apenas por um golo de diferença, com a Islândia a levar a melhor por 26-25. Contando o
último ano e meio, são cinco os confrontos entre as duas seleções, com duas vitórias e três derrotas
para Portugal. "Este histórico recente espelha bem as dificuldades que poderemos vir a encontrar, mas
ao mesmo tempo dá-nos alento para encarar este playoff de uma forma positiva", refere o
selecionador nacional Rolando Freitas, que espera levar Portugal de novo aos grandes palcos, algo que
não acontece desde o Europeu de 2006. "Sabemos que esta é uma boa oportunidade para Portugal",
frisa. Autor: Lídia Paralta Gomes
01h48
Lídia Paralta Gomes
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Islândia é rival que faz Portugal sonhar
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Portugal já bateu esta equipa este ano 01:48 . Record Por Record Nunca será fácil, mas a verdade é
que o sorteio para o playoff de acesso ao Mundial'2017 foi agradável para Portugal. A separar a
Seleção Nacional e a prova, marcada para França, estão dois duelos com a Islândia, no papel uma das
mais acessíveis equipas do Pote 1, onde estavam potências como Dinamarca, Polónia, Suécia ou
Rússia. No pensamento de Portugal para os jogos deste playoff - 1ª mão a 11 ou 12 de junho e 2ª
mão a 15 ou 16 do mesmo mês - terão de estar, naturalmente, os dois encontros de preparação que
as equipas disputaram no início do ano e em que a Seleção Nacional se bateu de igual para igual com
os islandeses. No primeiro, Portugal venceu por 32-28 e no segundo perdeu, mas apenas por um golo
de diferença, com a Islândia a levar a melhor por 26-25. Contando o último ano e meio, são cinco os
confrontos entre as duas seleções, com duas vitórias e três derrotas para Portugal. "Este histórico
recente espelha bem as dificuldades que poderemos vir a encontrar, mas ao mesmo tempo dá-nos
alento para encarar este playoff de uma forma positiva", refere o selecionador nacional Rolando
Freitas, que espera levar Portugal de novo aos grandes palcos, algo que não acontece desde o
Europeu de 2006. "Sabemos que esta é uma boa oportunidade para Portugal", frisa.
01:48 . Record
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Alemanha campeã europeia de andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=ef7b9e9a

Alemanha venceu o Campeonato da Europa de Andebol.
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Portugal conhece hoje adversário
-) Antes da final do Europeu —
Espanha-Alemanha —, hú sorteio
do `play-off' para Mundial

Quando Espanha e Alemanha
entrarem, esta tarde, em campo
para decidir quem será o novo campeão da Europa e garantir, por essa
razão, urna vaga nos Jogos Olímpicos do verão, já Portugal estará a
fazer contas à vida.
Hoje é o dia em que a Seleção
Nacional conhecerá o adversário
com que disputará o play-offde junho, última etapa antes do Mundial
de 2017 que a França organizará.
Recorde-se que, há 10 anos, [Europeu 2006, na Suíça] que Portugal
não está presente numa fase final.
A equipa de Rolando Freitas não
conhecerá apenas o quarto classificado deste Europeu polaco - que
será Noruega ou Croácia - que se

juntará aos outros possíveis adversários: Islândia, Bielorrússia,
Macedónia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Suécia e Polónia.
Nos outros jogos a poderosa
França bateu a Dinamarca por 29-26 e ficou em 5.9, enquanto a anfitriã Polónia teve de se contentar
com o 7.9 posto ao derrotar a Sué-

cia por 26-24. Para os gauleses, do
mal o menos visto que, por serem
campeões mundiais, asseguraram
já presença no Rio-2016 onde, recorde-se, estão também já garantidos Argentina, Qatar, Brasil e
Egito que, ontem, se sagrou campeão africano. Em abril realizam-se os restantes três torneios de
ATTILA KISENEDEK/AFP

CALENDÁRIO E RESULTADOS
Final 4 Hoje
Alemanha-Espanha
-;• 3.°/4.° lugares 4 Hoje
Noruega-Croáda
4 5.°/6.° lugares
França-Dlnamarca
4 7.°/8.° lugares
Polónia-Suécla

18.30 h
14.60 h
29726
28-24

qualificação para os JO, após os
quais os primeiros dois classificados de cada viajam até ao Brasil.
ATTILA K1SBENEDEK/AFP

Alemanha e Espanha protagonizam, esta tarde (16.30 h), final Inédita do Europeu e a entrada direta nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
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ANDEBOL -11KA DE PORTUGAL-v8 De FINAL

Pavilhão do Ginasio do Sul,
em Almada

•

SPORTING

Sporting mostra raça

ABC

16 ffluZup
A
8
Luis Oliveira (GR)
Aljosa CudIc (GR) (1)
Daniel Svensson (GR)
Pedro Portela (5)
Bosko Bjelanovk

Bruno Moreira (2)
Sérgio Barros

I Humberto Gomes (GR)
Emanuel Ribeiro (GR)
Fábio Antunes (2)
Hugo Roda (6)
Pedro Seabra
Diogo Branquinho (4)

Frankis Carol marcou 14 golos o ABC sofre pesada derrota e está fora
da Taça que já não pode defender o Boa-Hora afasta Águas Santas

filiguel Sarmento

Frankls Caroi (14)
Pedro Soba (5)

Pedro Spinola (1)

Carlos Carneiro (2)
Samuel Aslanian (2)
João Antunes (3)
Frandsco Tavares
João Paulo Pinto (4)
Fabio Magalhães

Carlos Martins (1)
Murro Grilo (3)
O. Nekrushets
André Gomes (4)
Tomás Albuquerque (1)

João Gonçalves (2)

TAÇA DE PORTUGAL
Oitavos de final Ontem

EDITE DIAS

Sporting-ABC/UMInho
38-24
ADC Benavente-Bastica
...23-40
5So Bernardo-AC Pude
37-38
26-24
Boa hora-Aguas Sardas
20-19
Mazionsao-AC Sisrnaria
23-36
CDE Cambes-FC Porto
.9 Hoje
15-00 h
AA Avanca-S.Palo de Oleiros
Pavilhão Comendador Adelino Costa, em Avanca
Terça-feira, 2 fev.
19.00 b
MAdeira, SAD-Belenenses
Pavilhão do Funchal, na Madeira

SPORTING afastou o
ABC da Taça de Portugal, no jogo mais ingrato dos oitavos de final, já
que colocou frente' a
frente dois candidatos ao troféu,
mas o que surpreendeu foi a forma implacável como o fez.
Aos 10 minutos, os verde e brancos já venciam por 6-1 sem que os
minhotos conseguissem esboçar
solução para passar uma defesa
impressionante, onde Bosko Bje lanovic e João Antunes manda vam. Os adeptos reagiram e esqueceram que, há três dias, este
mesmo ABC tinha batido o leão,
em Odivelas, para o campeonato.
Mas, ontem, no Ginásio do Sul,
não estiveram em campo o mesmo
Sporting, nem o mesmo ABC.
Os leões puxaram do orgulho e
foram uma equipa como ainda não

se tinha visto, em qualidade e eficácia. E o ABC também não! Para
descanso de Carlos Resende que
cedo percebeu ir ser longa a tarde
da Taça. Com Cudic a responder à
ajuda do bloco, Frankis Carol foi a
estrela da tarde no ataque leonino,
ao marcar 14 golos! Solha e Portela também não deixaram os créditos pdr mãos alheias, enquanto,
do lado minhoto, Hugo Rocha foi
dos mais inconformados.
Carneiro liderava, no entanto,
uma equipa que nunca baixou a intensidade e que, ao intervalo, vencia por claros 16 - 8. No segundo
tempo mais do mesmo. Com as duas
equipas a perceberem que o desfecho era claro, os técnicos decidiram
oferecer os últimos 15 minutos aos
menos utilizados. A Taça de Portugal segue, pois, em março, mas já
sem o vencedor do ano passado.

zuPo EQUISOAN

CARLOS RESENDE

Azarmos
Daniel Martins e Roberto Martins, de Leiria

ror

O

O lateral cubano-do Sporting, Frankis Caro!, em mais uma tarde para encantar os adeptos
Têm

VONTADE DE GANHAR

a palavra

SÓ AS CAMISOLAS

Foi o melhor jogo da época. É
este o Sporting que quero, uma defesa
impenetrável, a baliza que ajuda e um
ataque pensado e de qualidade. Mudou
a intensidade defensiva, a disciplina no
ataque e, sobretudo, a vontade de
ganhar. Muita coisa pode ter mudado
hoje e particularmente a mentalidade

Não conseguimos resolver os
problemas que o Sporting nos colocou,
não defendemos, não atacámos, não
aparecemos no jogo. Na primeira parte
cometemos tantas faltas quantas as
do Jogo anterior. Achámos que as
camisolas e o triunfo de quarta-feira
chegavam para ganhar o jogo

ZUPO EQUISOAIN

CARLOS RESENDE

Treinador do sporting

Treinador do »c
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Alemanha campeã europeia 12 anos depois

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=595381

A Alemanha conquistou este domingo o segundo título europeu de andebol do seu historial, 12 anos
depois do primeiro, ao vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na
Polónia. A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de
2016, no Rio de Janeiro, dominou o encontro do princípio ao fim, sendo que ao intervalo já vencia por
quatro golos (10-6). Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois
mundiais (1938, 1978 e 2007) e um título olímpico (1936), enquanto a Espanha voltou a ceder na
final de um Europeu depois de perder no derradeiro encontro em 1996, 1998 e 2006.
31-01-2016
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Mundial 2017: Islândia no caminho de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=595372

A Islândia, 13.ª classificada no Europeu que este domingo termina na Polónia, é a adversária de
Portugal no play-off de acesso ao Mundial de andebol de 2017, em França, ditou hoje o sorteio.
Tivemos oportunidade de, no último ano e meio, realizar cinco jogos particulares com a Islândia, dos
quais ganhámos dois e perdemos três. Este histórico recente espelha bem as dificuldades que
poderemos vir a encontrar, mas, ao mesmo tempo, dá-nos alento para encarar este play-off de uma
forma positiva , analisou o selecionador Rolando Freitas. Os islandeses recebem Portugal a 11/12
junho e a decisão será em solo luso, a 15/16 de junho. O presidente da federação, Ulisses Pereira,
manifestou-se convicto de que vão ser dois jogos muito intensos e desejou que Portugal tenha a
pontinha de sorte que tem faltado nas últimas competições . Play-off Campeonato do Mundo de França
2017 Suécia - Bósnia Herzegovina República Checa - Macedónia Polónia - Holanda Rússia Montenegro Sérvia - Hungria Islândia - Portugal Eslovénia - Noruega Bielorrússia - Letónia Dinamarca
- Áustria
31-01-2016
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Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=595277

O Benfica venceu este sábado no reduto do Benavente, da 2.ª Divisão, por 40-23, e garantiu o
apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal de andebol. Registo para a eliminação do
Águas Santas às mãos do Boa Hora, atual líder do Nacional de Seniores. Resultados: Quinta-feira
Camões (II) - FC Porto (I), 25-36 Sábado Sporting (I) - ABC (I), 38-24 Benavente (II) - Benfica (I),
23-40 São Bernardo (II) - Fafe (I), 37-38 Boa Hora (II) - Águas Santas (I), 26-24 Marienses (II) Sismaria (II), 20-19 Domingo Avanca (I) - São Paio Oleiros (II) Terça-feira Madeira SAD (I) Belenenses (I)
31-01-2016
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ANDEBOL-TAÇA DE PORTUGAL

SPORTING EM FRENTE
O Sporting venceu o ABC por
38-24 e apurou-se para os
quartos de final da Taça de
Portugal de andebol, em partida disputada no Pavilhão
do Ginásio do Sul.
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Alemanha campeã europeia de andebol 12 anos depois, ao bater Espanha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/alemanha_campea_europeia_de_andebol_12_anos_depois_a
o_bater_espanha.html

31.01.2016
A Alemanha conquistou hoje o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação
germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já vencia por
quatro golos (10-6). Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois
mundiais (1938, 1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
Lusa
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Município de Guimarães
assinou contratos-programa
com associações desportivas

MAIS DE MEIA CENTENA de clubes e associações desportivas do concelho
de Guimarães assinaram ontem os contratos-programa de desenvolvimento
desportivo com o município.
DESPORTO

| Redacção |

A Câmara Municipal de Guimarães assinou ontem vários
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no apoio
a várias associações do concelho. Na cerimónia, que decorreu
na Plataforma das Artes, estiveram representados mais de meia
centena de clubes e associações
desportivas, ligadas à prática de
diferentes modalidades.
O responsável pelo pelouro do
desporto, Amadeu Portilha, indicou que nos últimos cinco anos,
o investimento do município à
beneficiação de instalações, formação e eventos desportivos
atingiu os 4 milhões e 50 mil euros.
Para o futuro, foram celebrados
os contratos-programa no valor
de 130 mil euros para a requalificação das instalações desportivas de vários clubes: Ases Santa
Eufémia (25 mil euros), Prazins
e Corvite (25 mil euros), Polvoreira (25 mil euros), Casa do Povo de Fermentões (12.500 euros), CART (12.500 euros),
Torcatense (10 mil euros), Selho
(7.500 euros), Nespereira (7.500

euros) e CSP Candoso (5 mil euros).
Na temporada 2015/2016, a
Câmara Municipal vai ainda distribuir 350 mil euros em apoios à
formação desportiva, distribuídos da seguinte forma: Vitória
(105 mil euros), CART (15 mil
euros), Piratas de Creixomil
CART (15 mil euros), Moreirense (12.500 euros), Xico Andebol
(12.500 euros), Casa do Povo de
Fermentões (12.500 euros),
GRUFC (12.500 euros), Amigos
de Urgeses (10 mil euros), Brito
(10 mil euros), Desportivo de
Ronfe (10 mil euros), Pevidém
(10 mil euros), Taipas (10 mil
euros), Torcatense (10 mil euros), Sandinenses (10 mil euros),

O presidente da Câmara
Municipal de Guimarães,
Domingos Bragança,
anunciou que está prestes
a iniciar-se a construção do
edifício onde ficará sediada
a Academia de Ginástica
de Guimarães.
As instalações ficarão
situadas junto do Parque
da Cidade.

Ponte (10 mil euros), Tabuadelo
(10 mil euros), Unidos do Cano
(5 mil euros), AMAR BTT Torcatense (5 mil euros), Academia
de Patinagem de Guimarães (5
mil euros), AJK Portugal (3 mil
euros), Aldão (2.500 euros),
Candoso Santiago (2.500 euros),
GTeam (2.500 euros), Polvoreira (2.500 euros), Selho (2.500
euros), JUNI (2.500 euros), Serzedelo (2 mil euros), ARCAP
(1.500 euros), Clube de Ténis de
Guimarães (1.500 euros), CCDR
Vila Nova de Sande (1.500 euros), Clube de Ténis de Mesa
das Taipas (1.500 euros), Airão
(1.250 euros), ACR Conde
(1.250 euros), Salgueiral SARC
(1.250 euros), Prazins e Corvite
(1.250 euros), Núcleo de Atletismo das Taipas (1.250 euros),
Ases Santa Eufémia (1.250 euros), ACR Lordelo (1000 euros),
CSP Candoso (1000 euros), Clube de Rope Skiping das Taipas
(1.250 euros) e ACRD Nespereira (1000 euros).
A Associação de Futebol Popular de Guimarães recebe 15 mil
euros para o apoio à realização
de eventos e a Associação de Ciclismo do Minho terá direito a
7.500 euros.
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§andebol
Campeonato
Benfica joga decisão
do segundo lugar
quarta-feira às 21
no Pavilhão Sá Leite

Na próxima quarta-feira, a partir
das 21 horas, o Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga, volta a
acolher um jogo com carácter
decisivo. O ABC/UMinho recebe o
Benfica, em encontro a contar
para a 21.ª e penúltima jornada
da primeira fase.
O clube que vencer fica em
boas condições para garantir o
segundo lugar na fase regular, o
que garante para o play-off
vantagem de jogar em casa as
partidas de decisão. Na derradeira ronda desta fase regular, a
disputar no dia 6 de Fevereiro, os
‘encarnados’ jogam em casa com
o Sporting e os bracarenses têm
uma deslocação a Fafe.
Jogos da 21.ª Jornada:
Sporting-Maia ISMAI
Águas Santas-Passos Manuel
FC Porto-Avanca
SC Horta-Fafe
ABC/IMinho-Benfica
Madeira SAD-Belenenses
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Alemanha campeã europeia de andebol ao bater Espanha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d815088

12 anos depois
31 | 01 | 2016

18.09H

A Alemanha conquistou hoje o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia.
A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016,
no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (10-6).
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
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S. Bernardo “traído”
por um golo... fantasma
Eliminado A equipa aveirense não merecia sair assim da prova, depois
de 60 minutos de superioridade sobre uma equipa da Divisão A1
PAULO RAMOS

S. BERNARDO

38

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos, João Esteves
(2), Tiago Gonçalves (2), Fernando Marques (1), Leandro Rodrigues (11) e Daan
Garcia (7) - sete inicial - Rui Silva, Diogo
Batalha, Hélder Costa (2), Augusto
Pereira (4), Ulisses Ribeiro (6), Jorge
Justino, Diogo Taboada (3), João
Oliveira e João Mieiro.

AC FAFE

39*

Treinador: José Silva
Miguel Marinho; Dario Andrade (6),
Vladica Andrejic (1), Sérgio Gonçalves
(7), Nuno Fernandes (6), Nuno Pinheiro
e Diogo Gomes (7) - sete inicial - Bruno
Dias, Tiago Pinho (5), Sérgio Ribeiro (1),
Cláudio Mota (4), Vladimiro Pires,
Mário Pereira (1), Luís Pereira, Felizberto Landim (1) e João Fernandes.
*Após dois prolongamentos.
Pavilhão da Aldeia Desportiva de S.
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: André Rodrigues e Nuno
Gomes (A.A. Porto).
Ao intervalo: 15-13.

Andebol
Taça de Portugal

Avelino Conceição
Recebendo uma equipa da Divisão A1, o São Bernardo, a fazer
um excelente campeonato secundário, mostrou nesta partida que não foi em nada inferior ao seu adversário. Acabou
por eliminado nos oitavos de
final da prova, por um golo de
diferença, mas diversas incidências no jogo criaram fortes dúvidas dentro e fora do campo
(ver caixa).
A equipa de Ulisses Pereira
comandou durante toda a primeira parte, estando sempre
com vantagem no marcador,
perante um Fafe que esbarrou
quase sempre num bloco defensivo muito cerrado, com o
guarda-redes João Pinho, com

Augusto Pereira foi autor de quatro golos frente ao Fafe

uma exibição, a mostrar-se
quase intransponível.
O resultado de 15-13 ao intervalo gerou desde logo grande
controvérsia, pois segundo a
dupla de árbitro, o resultado era
de 15-14 para espanto de todos
os que assistiam ao jogo, já que,
uma vez que não não havia oficial de mesa nem cronometro,
foram muitas as pessoas que se
dedicaram a contar os golos
que iam sendo marcados.
Mesmo com esta controvérsia o S. Bernardo entrou para a
segunda parte convicto de que

podia passar à próxima eliminatória e acentuou mais ainda
o seu domínio, acabando por
chegar aos quatro golos de vantagem, a maior em toda partida,
obrigando o Fafe a uma melhor
marcação individual.
E já bem perto do final, supostamente a cinco minutos,
uma reacção dos nortenhos levou a que a equipa de Fafe fizesse dois golos sem respostas,
passando o resultado de 29-27,
para uma igualdade no marcador, que persistiu até final, com
ambas as equipas a marcarem

mais um golo. Contudo, o jogo
acabaria, surpreendentemente,
por ir para prolongamento, já
que hipoteticamente o Fafe teria mais um golo marcado na
primeira parte, sancionado pela
arbitragem.
Seguiam então o tempo extra
de dez minutos, em que substituiu um empate a 34 golos, obrigando a novo prolongamento,
onde o S. Bernardo teve tudo
para se apurar, mas um falhanço incrível de Diogo Tabuado
que, com o resultado em 38-38,
não conseguiu bater Miguel
Marinho, possibilitando ao Fafe,
na reposta, marcasse por Nuno
Fernandes e selasse a passagem
aos quartos de final.
Uma saída inglória da Taça de
Portugal por parte do S. Bernardo, que, diga-se em abono
da verdade, foi sempre melhor
equipas que o Fafe, merecendo
sem dúvida a continuar em
prova. A arbitragem na sua essência esteve bem, cometendo
o lapso de sancionar o golo a
mais que realmente não aconteceu e teve influência no resultado final do tempo regulamentar. |

Ausência do oficial de mesa dá origem à dúvida
Aquando do início da partida e não presença do oficial de mesa nomeado (Mário Pangaio) por motivos
que desconhecemos, Carlos
Rebelo, elemento afecto ao
S. Bernardo que habitualmente ocupa esse cargo,
não foi autorizado pela du-

pla de arbitragem a proceder à cronometragem do
jogo por não estar nomeado para o efeito. Não
havendo tempo de jogo visível no “placard” electrónico, nem marcha do marcador, gerou-se um sentimento de incerteza no pú-

blico que esteve no pavilhão, acabando por, no final,
deixar a dúvida quanto ao
resultado, o que podia ter
sido evitado. Uma situação
a rever pela Federação, já
que o episódio não foi bom
para o espectáculo e muitomenos para o andebol. |
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S. Bernardo afastado da Taça
com um resultado duvidoso P23
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Alavarium, de serviços,
mínimos, cumpre obrigação
PAULO RAMOS

Aveirenses tiveram pouca
oposição das lisboetas
ALAVARIUM

33

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (3), Maria
Coelho (5), Viviana Rebelo, Soraia
Domingues (1), Mónica Soares (1) e Ana
Moreira (2) – sete inicial – Andreia
Madaíl, Joana Ferreira (2), Ana Neves
(5), Inês Moleiro (3), Filipa Fontes (2),
Sara Sousa (2), Soraia Fernandes (3) e
Brynhildur Eddudottir (4).

ASSOMADA

23

Treinadora: Eugénia Semedo.
Soraia Almeida; Edna Oliveira (10),
Luísa Jaguite, Débora Moreno (4), Rute
Fernandes (4), Odete Tavares (4) e
Madalena Silva – sete inicial – Elisabete
Mendes (1).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 90 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves.
Ao intervalo: 12-9.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Sérgio Loureiro
NATURAL O Alavarium, tricampeão nacional em título,
cumpriu com a sua principal
obrigação, a de levar de vencida
a frágil formação do Assomada
que, imagine-se, chegou a Aveiro com apenas duas jogadoras
no banco, incluindo a guardaredes. Contudo, e perante um
opositor que se antevia “pêra
doce”, a equipa de Herlander
Silva revelou-se, durante largo

período da primeira parte, incapaz de impor o seu jogo e, pior
do que isso, dar azo a uma maior motivação ao adversário.
Perante tamanha dificuldade,
cedo o treinador das aveirenses
“parou” o tempo (12m21s) com
o marcador a registar um apático 3-2. A ideia de Herlander
Silva não resultou no imediato,
tanto assim foi que oAssomada
chegou mesmo a estar na frente
do resultado (4-5), mas seria, todavia, à entrada para os últimos
dez minutos do primeiro tempo
que o Alavarium esboçou uma
primeira fuga (8-5), obrigando
Eugénia Semedo a solicitar desconto de tempo.
A vantagem de três golos ao
intervalo (12-9) era, contudo, já
sinónimo de que a normalidade
seria, enfim, posta em prática na
segunda parte. Já com Andreia
Madaíl na baliza, opção de Herlander Silva que em nada penaliza a boa acção da titular Isabel
Góis, o Alavarium soube tirar
partido de uma notória quebra
física das opositoras. Aos poucos, as tricampeãs nacionais
“dispararam” nos golos, ainda
que, registe-se, tenham cometido demasiados erros, em situações de contra-ataque, que contra um conjunto com argumentos superiores poderia sair caro.
Herlander Silva aproveitou o
momento para testar outras soluções ofensivas, com duas “pivots” e alterações na defesa.
Sem nunca deixar de colocar
em causa o triunfo que catapulta as aveirenses para o segundo lugar da classificação, o
Alavarium venceu com justiça
e alguma naturalidade, por dez
golos de diferença (33-23), mas
fica o (sério) aviso de que no futuro há que ter uma atitude
bem mais consciente e objectiva quando pela frente surgir
equipas oriundas de lugares do
fundo da tabela.
Arbitragem com nota alta. |
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Germânicos em festa apõs vitória diante da Noruega. FOTO REUTERS

Espanha e Alemanha na
final do Europeu de andebol
FINAL DISPUTA-SE
HOJE PELAS 17H30.
NORUEGA E
CROÁCIA LUTAM
PELO BRONZE
As selecções da Espanha e da Alemanha garantiram na noite de
sexta-feira a presença na final do
Campeonato da Europa de Andebol'2016 que esta tarde termina
na Polónia.
Estas duas selecções regressam
assim ao patamar mais elevado
das grandes competições de que
já andavam arredados há alguns
anos. Recorde-se que a Espanha
já não estava numa final de um
Europeu desde 2006, quando na
Suíça perdeu (31-23) para a França o título, enquanto, no caso da
Alemanha , é preciso recuar um
pouco mais, até 2004, ano em que
os germânicos venceram o Europeu, disputado na Eslovénia, ga-

nhando na final precisamente à
equipa da casa (30-25).
Na primeira meia-final, a Alemanha derrotou a Noruega, por tangencial 34-33, após prolongamento. Ao intervalo os alemães venciam por 14-13 mas os noruegueses
reagiram muito bem no segundo
tempo, e permitiram o empate a 27
nos instantes finais. No prolongamento, foi mais eficaz e feliz a Alemanha que venceu por tangencial
34-33, garantindo assim a primeira
vaga na final de domingo.
Na segunda meia-final, a Croácia
até entrou melhor mas ao intervalo
os espanhóis já venciam por 18-14.
Muito apoiados pelo público, os
croatas reagiram, ameaçaram a Espanha que, nos momentos finais
também acabou por ser mais feliz,
vencendo por 33-29.
Já nos jogos de atribuição dos 5.°
ao 8.° lugares, a França, campeã em
título, assegurou o quarto lugar ao
vencer a Dinamarca por 29-26, enquanto a Polónia derrotou a Suécia
(26-24), terminando a competição
em sétimo lugar.
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Andebol do Marítimo empata com o líder
Em partida antecipada da fase regular do campeonato nacional da II
Divisão em andebol, seniores masculinos, a formação do Marítimo recebeu ontem no Pavilhão de Santo
António o Ginásio de Santo Tirso,
conjunto que lidera a competição no
que à zona Norte diz respeito.
Com uma segunda parte de
grande nível competitivo, o Marítimo viria a terminar esta difícil partida empatando a 35-35, com o Ginásio da vencer ao intervalo por 17-

14. No período seguinte e com um
parcial de 21-18, os verde-rubros
conseguiram superar as mais valias contrárias e obter um importante ponto quando a escassos minutos no final perdiam por duas
bolas. O verde-rubro António Barros com 12 golos apontados esteve
em destaque, num encontro que
valeu muito pela excelente segunda parte dos madeirenses e por
uma ponta final de grande emoção
e equilíbrio. H.D.P
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Andebol
solidário
com a 'Acreditar'
A AAM, através da realização do
Torneio de Abertura de Seniores
Masculinos, aliado a jogos da
formação regional e do Nacional
feminino, conseguiu angariar 301,50
euros a favor da ACREDITAR
(Associação de Pais e Amigos de
Crianças com Cancro — Madeira).
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Andebol: Alemanha cderrota Espanha e conquista campeonato europeu após 12 anos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=809567

HOJE às 18:08
A Alemanha conquistou o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro. Os
germânicos derrotaram na final, realizada em Cracóvia, na Polónia, a Espanha por 24-17.
A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016,
no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (10-6).
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
Diário Digital / Lusa
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Com goleada frente ao Sporting

Arquivo DM

ABC afastado da Taça de Portugal

ABC afastado da luta por troféu que conquistou na temporada passada

O

ABC foi ontem,
afastado da Taça de
Portugal de andebol ao ser goleado
por 38-24 no pavilhão
do Sporting, em partida dos oitavos de final da
competição.
Três dias depois de se
terem confrontado para o
campeonato, onde a vitó-

ria sorriu ao ABC por 32-31, ontem, o Sporting foi
mais forte e, pegando no
jogo desde início, comandou a marcha do marcador até final.
O Sporting entrou forte no jogo e andou sempre na frente. Aos oito minutos vencia por 4-1 e aos
10, já vencia por 6-1. Car-

los Resende pediu, então,
um “time out”, mas a verdade é que os números
iam aumentando para o
lado dos “leões”.
Assim, aos 16 minutos o
Sporting já vencia por 9-4.
Depois surgiram as algumas exclusões e o ABC
teve uma boa reação, reduzindo a desvantagem

para quatro golos (11-7).
Foi então a vez do Sporting pedir o “time out” e a
verdade é que ele funcionou. O ABC, mesmo em
superioridade numérica,
sofreu mais alguns golos
e permitiu que o Sporting
chegasse aos 16-8, resultado com que se atingiu
o intervalo.
Para a segunda parte
a equipa lisboeta voltou
a entrar em força, tal como tinha feito na primeira e “levou” a marcha do
marcador para os 23-13,
resultado que se registava
aos 40 minutos. Depois,
o resultado “andou” quase sempre nos dez golos
de diferença, com vantagem para o Sporting.
Era golo cá, golo lá, pelo
que o triunfo dos “leões”
nunca esteve em dúvida.
De resto, este foi um encontro onde o ABC esteve sempre em desvantagem, não conseguindo
impedir que o Sporting
se afastasse cada vez mais
no marcador.

Com o resultado em
26-15, foi pedido um “time out” e a partir daí, Carlos Resende, com pouco a
fazer para alterar o rumo
dos acontecimentos, deu
tempo de jogo a alguns jogadores menos utilizados.
Também por isso, o resultado atingiu marcas
pouco vulgares em jogos

entre as duas equipas, com
o Sporting, aos 47 minutos
a vencer por 30-15.
André Gomes, depois de várias tentativas,
lá conseguiu fazer o seu
golo (30-16), e assim se foi
desenrolando o encontro
com a vantagem final para o Sporting a a cifrar-se
em 14 golos (38-24).

Vitória no pavilhão do s. bernardo

AC Fafe nos quartos
O AC Fafe garantiu presença nos quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer no pavilhão
do S. Bernardo por 38-37. Os resultados dos encontros já disputados:
Camões-FC Porto ............................................ 25-36
Sporting-ABC ................................................... 38-24
Benavente-Benfica .......................................... 23-40
São Bernardo-Fafe .......................................... 37-38
Boa Hora-Águas Santas .................................. 26-24
Marienses-Sismaria ...........................................0-19
A ronda prossegue hoje com o Avanca-SP Oleiros, e termina dia 2 de fevereiro com o Madeira SAD-Belenenses.

Página 40

ID: 62922875

31-01-2016

Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,47 x 2,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ABC afastado
da Taça de Portugal
DESPORTO P.25
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ANDEBOL
MARÍTIMO EMPATA
COM LÍDER DA II DIVISÃO
O CS Marítimo empatou ontem,
35-35, com a formação do GC
Santo Tirso, num encontro referente à 21.ª jornada disputado no
pavilhão do clube, em Santo António. Os comandados de Paulo
Vieira enfrentaram o líder do
campeonato nacional de andebol
da II Divisão, Zona Sul, e até reagiram muito bem à desvantagem
de três golos (14-17) registada
no final da primeira parte.
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12TP1

ESTA

".5

PORTO CANAL
11h15. Futebol: II Liga
FC Porto B vs Leixões
SPORT TV3
16h30. Andebol:
Europeu/Final
Alemanha vs Espanha
SPORTTV1
17h00. Futebol: 1 Liga
Boavista vs Braga

Futebol
I Liga
Moreirense vs Benfica
19h15

0630 Zi9 Z a9
0=0 Bom 04a Portugal • FIM de
Semana (direto)
1Ck30 Eucaristia Dominical (direto)
/930 Cuidado Corn a Lingual
1945 Portugal a Pél
1215 Animais Anónimos
13:00 Jornal da Tarde (direto)
14.15 Sociedade Recreativa
15:05 Gotham
16e00 Filme 'Um Dia Louco em Nova
Iorque"
T2A0 Filme "Tempestade'
2»0 TeleioMal (direto)
2900 Hora da Sorte Sortelodo Joker
21:00 Donos Disto Tudo
2910 Got TaientPortugai
2h20 The Big Picture
2210 Anselmo Ralph no Meo Arena
2350 Filme "Para Sempre. Talvez..."
0145 Filme "Firefox"
•0350 Sociedade Recreativa
0445 TeleVendas
05:30 Hora dos Portugueses
0545 Online 3
06:00 Manchetes 3

2

1 v ir

Não há jogos iguais, pensarão os minhotos. tentando
esquecer a goleada que o Benfica lhes aplicou a meio cia
semana para a Taça da Liga. O poder ofensivo encarnado terá
um teste na capacidade defensiva

SPORT 1

SPORT TV 3

09/0 Futebol. 1 Liga - Sporting vs
Académica
1115 Futeibok Liga • Mafra vs
Portlmonense (direto)
13:20 Futebol. Taça dos Ubertadores •
Antevisão
13:50 Futebok Liga Espanhola Barceiona vs ALI. Madrid •
Resumo
1430 Futebok Bundesaga Wolfsburoo vs Colónia (direto)
14930 Futebol. 1 Liga • Antevisão
(direto)
1790 Futebol. I Liga • Boavista vs
Braga (direto)
19:15 Futebol. I Liga • Moreirense vs
Benfica (direto)
2140 Informação: Só Golos (direto)
2240 Informação: Últimas Noticias
(direto)
23:10 Futebol. Liga Espanhola • Real
Madrid vs Espanhol

09520 DesportosAmencanos NFL/
RnalConiferâncla -DerNer
Broncos vs New England Patriots
1150 Desportos Americanos: NHI
Ai-Star Sidils
14:00 AndebokEtacpeu/3°e4*Luaares
Noruegavs Croácia (dreto)
1550 Desportos Radicais:Segunda
Pele
*30 Andebot E iropeu/F nal
Alemanha se Espanha (direto)
1830 Desportos Afiei/ir:anos: NFL •
Gameday
1900 Futebol. Campeonato Paulista •
Corinthiansvs XV Piracicaba
(direto)
21:00 Desportos Aquáticos
Magazine Water Sports World
2290 Desportos Americanas NHL •
Ai-Siar Game(direto)

SPORT T‘ 2
08:20 Basquetebol NBA Fnitadelphia
vs Goiden State
1025 Futebol. Liga Espanhola
Barcelona vs AU Madrid
Resumo
11:00 Futebol. Liga Espanhola Sevilha vs Levante (direto)
13:00 Magazine ParaMmpicos: Janeiro
13:30 Futebol: Liga Holandesa Feyenoord vs Den Haag (direto)
15:30 Basquetebol: Magazine N BA
1555 Futebol: Bundesliga Especial
World Tour
16x.30 Futebol: Bundesliga - B.
Munique vs 1899 Hoffenheim
(direto)
18.30 Futebol: I Liga Morelrense vs
Benfica - Antevisão (direto)
1855 Futebol Ilga Espanhola Barcelona vs Atl. Madrid Resumo
19.30 Futebok Uga Espanhola - Real
Madrid vs Espanhol (direto)
2130 Futebot Campeonato PaulistaBotafogo vs Palmeiras (direto)
23:30 Andebot E uropeu) F nal Alemanha vs Espanha

SPOR TV 4
08:00 Golfe Farmers insurance Open •
3° Dia
13.90 Golfe Magazine GoN e Golfistas
13:30 Golfe Cornmerdal Qatar
Masters Dla
18:00 Golfe Farmers Insurance Open 4° Dia (direto)
23:30 Golfe Pire Silk Classic a" Dia
(direto)

SPORT TV 5
1800 Motonâutica Mundial Abu
Dhalsi Resumo
10930 1.4otorsiutfce Mundial - Sharjah •
Resumo
11:05 Motonautice P1 Aquacross USA
Resumo do ano
1200 Motonautkar P1 Superstodc
USA- Resumo do ano
13:00 Motonautke Pi Aquacross UK Resumo do ano
14:00 Mobanautlak PI Superstodc UK
•Resumo da época
15:00 Futebok Liga Espanhola Valencia vs Glión (direto)
17.15 Futebol. Liga Espanhola Las
Palmas vs Celta (direto)
1910 Automoblismor Rali Monte
Carlo • Resumo
20:00 Râguebi: Magazine World of
Rugby
20-30 Basquetebot NBA LA Clippers
vs Chicago (direto)
23.00 Boxe: Titulo Mundial - sergey
Kovalev vs Jean Pascal
00:00 Desportos Americanos: NFL Pro Bowl (direto)

SPORTING TV
0830 Estamos em Casa
MOO Núcleo Duro
14:00 Espkitos Selvagens
1430 Do Fundo da Rede
15:00 Putabok II Liga • Sporting vs

Covahá
17:10 Sporting Direto
17:25 Basquetebol Feminino:
Nacional vs Sporting
1910 Estamos em Casa
2130
Grande Jornal
2230 Sporting Reportagem
Z.9.35 Estamos em Casa

EUROSPORTI
08:30 Ténix Open da Austrália.- Final
masculina (direto)
11.30 Ténie Game. Set and Mats
Magazine (direto)
1145 Esqui alpino: Taça do Mundo.
Eslovenia • Slakom feminirio,
manga (direto)
1230 Esqui alpino:Taça do Mundo.
Alemanha - Slaiom Gigante
mascuino, 2' manga (direto)
13:30 Esqui nordlicocorribinada Taça
do Mundo, Áustria (cfreto)
1430 Saltos de esquk Taça do Mundo.
Japão - HS 134
545 Té~ Open da Austrália - Finai
masculina
/74.5 Ténis: Carne, Set and Mats Magazine
MOO Saltos de eegutTaça do Mundo,
Japão - itS 134
1855 NotIdas E irosport 2 News
19:00 Desportos de inverna
Wintersports Today
20:00 Ténis:Open da Austrália. - Finai
masculina
2200 Téniw Game, Set and Mats Magazine
2215 Teni& Open cia Austrália •
Magazine
2225 Noticias: Eurosport 2 News
2230 Saltos de esouk Taça do Mundo.
Japáo - FIS 134
2330 Desportos de Inverno:
WIntersports Today

PORTO CANAL
09:30 Mundo Local - Especial Ponte de
Uma
10-30 Dragon Force
1115 Futebol: II Ilga - FC Porto B vs
Leixões (direto)
13.00 DeLetra 4'cle Letra
13:30 Azule Branco
1430 Estação de Serviço
15.00 Cinema Batalha
1530 Magazine Fim de Semana
16:00 Radioativo
17:00 Basquetebol: Campeonato
nacional - FC Porto vs Oliveirense
(direto)
19:00 Caminhos da História
1930 Júlio Magaihks
20:00 Jornal Diário
20-30 Estação de Serviço
20:45 NAgenda
2900 A Faiar É Que a Gente Se Entende
2200 Imperdivels
22.30 Sem Rede
oo-.3o Impercilvers

07:00 Euronews
08:00 Zig 2ag
11:00 Desalinhado
12:45 Voz do Cidadão
13.90 Caminhos
13:35 701C1
14.95 Pais Desesperados
1500 Desporto 2 (direto)
1850 Parlamento
19:40 Grandes Quadros Portugueses
2005 Ntares e Oceanos
21:00 Jornal 2 (direto)
2935 Maravilha das Maravilhas
2225 Gomorra
23:20 Whats Up • Olhar a Moda
2350 ConcertoddelacardodeDeusTno
0040 Olhar o Mundo
0925 Sabia Que?
01:50 Euronews

S
06:00 Animações
112.20 Violetta
/190 E•Especial
12-15 Vida Selvagem
1300 Primeiro Jornal (direto)
14.90 Portugal em Festa (direto)
20:00 Jornal da Norte
21:55 Poderosas
2255 A Regra cio Jogo
00:00 1 Love Paraisópors
01:00 Rime "DéjàiAt
0930 Os Europeus
0350 Televendas

TV!
0E430 Animações
0850 Detetive Maravilhas
0945 Campeões e Detetives
1035 Oitavo Dia
1110 Missa
12.35 Câmara Exclusiva
13:00 Jornal da Uma (direto)
1400 Si.. nus Portugal - Celorico da
Beira (direto)
20:00 Jornal das 8 (direto)
2150 A Quinta - O Desafio • Gala
00:00 A Quinta - Ligação Directa
00:20 Querido Mudei a Casa
0115 Filme ''Um Casamento à
Indiana'
0300 Sonhos Traídos
0430 TV Shop
06:00 Todos Iguais

BTV
10:00 Benfica 10 Horas (direto)
1055 Futebok Sub-15 Benfica vs V
Setúbal
12:30 O Too do Craque
1390 E Pluribus Unum
14:00 Benfica 14 Horas (direto)
1455 Off the Record
1555 Futsal Feminina Benfica vs
Restauradores Avintenses
17:20 Futebol. Emissão Especial Moreirense vs Bertica
2200 Benfica 21 Horas (direto)
22.30 Basquetebok Campeonato
nacional Benfica vs Lusitânia
00:00 Benfica 24 Horas (direto)
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ANDEBOL Sporting afastou minhotos da Taça, provando
estar recuperado da derrota sofrida para o campeonato

FORAM TRES DIAS
PARA SABER O ABC
SPORTING

ABC
Pavilhão doGinásio do Sul
Arbitreis Roberto Martins (AA Leira).
Daniel Martins (AA Leiria)
1110011TING
MC
i-llese&-dic Gr (1) NotertoGemes Cr
Clediganitic Gr BoirmiNbilve Gr
Ilakeeleienalc
Fankletwol 14 Nroolleda
5

1c4oArloss 3 ladskelsra
5 ~Mei 1
laseeSeila
lar *Qat
3
Filaellooddes
FalrePeada 5 Caleselealre 1
2 Illegoammito 4
2 liped Semento 2 lc~es 2
4 0.Nelnahas
- AndtGases 4
Tookabilearme 1
Teeinadec
Carlos Resende
Ao Intievals164.
Mardia.0514,10'54,158-3,
25'134, 30'16-8 , 35'1940,40'23-13,
45'245, 59' 32-16,55'3.40, 60'3844

SAIEDROZMICIIIIRD
1~Com uma exibição de rai-

va, o Sporting vingou a derrota para o campeonato, sofrida
na quarta-feira, dando uma
sova ao ABC, por 38-24, eliminando assim os minhotos da
Taça de Portugal. De novo em
casa, mas desta vez no pavilhão do Ginásio do Sul, os leões
foram mais agressivos e coesos a defender, respondendo
também com eficiência e simplicidade no ataque, perante
um adversário que foi uma
sombra de si próprio, depois da
recente vitória em Odivelas.
Nos primeiros 10', o ABC só
conseguiu marcar um golo,
deixando o resultado em 5-1,
com os leões a aproveitarem as
exclu'sões adversárias para dilatar (8-3', aos 15'). O primeiro
tempo teve muita luta e grande intensidade competitiva.
Só exclusões foram oito e, depois das quatro para o ABC, ficou o Sporting em inferioridade numérica durante algum
tempo, permitindo que aequipa de Carlos Resende recuperasse para 11-7. Todavia, este
leão colocou cedo as garras de
fora e, com boas variações no
ataque, dilataria a vantagem
até ao intervalo (16-8). Uma

Frankis Carol esteve intratável frente ao ABC
diferença que se viria a tornar
irrecuperável para oABC, pois
entregou praticamente o desfecho da eliminatória no recomeço da partida. O Sporting
foi gerindo e alargando cada
vez mais a diferença - 27-15,
aos 45' - com o primeira linha
Frankis Carol (14 golos) e os
pontas Pedro Solha e Pedro
Portela a darem expressão ao
marcador, sem que a defesa da
equipa de Braga conseguisse
travar o apetite dos verdes e
brancos. Irreconhecíveis, os
minhotos chegaram a estar a
perder por 16 bolas (32-16 e
36-20), dando até para o guardião esloveno do Sporting,A1josa Cudic, marcar de baliza a
baliza, quando o atual detentor do troféu utilizava o guarda-redes avançado. Triunfo
moralizador para os leões que
seguem para os quartos de final da Taça de PortugaL

A FIGURA

Frankis Carol
111,.ifrrn

ií

"Fizemos o melhor
jogo da época. Era
importante
ganharmos para
nos recuperarmos
men ta/mente"
Zupo Eqaboain
Treinador do Sporting

Atuação portentosa do
jogador cubano dos leões,
mui to concentrado nas
ações individuais e
r,)letivas. Piai o esteio da
defesa, a par de João
Antunes, e o melhor
marcador da partida con

14 golos, destruindo
setor recuado do ABC

"Não fomos

eficientes neste

jogo e tudo saiu
mal. Ficámos sem
a Taça, mas julgo

que não é drástico"

Carlos Resende
Treinador do ABC
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Tiragem: 29906

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,44 x 16,56 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

A Última goleada interna
sofrida peio ABC havia sido
como FC Porto (35-19, em
2011). Ontem foram 14
golos

BOA HORA ÁGUAS
SANTAS ESOi FORA
A nota de sensação dos
oitavos de final da Taça de
Portugal ocorreu na vitória
do Boa Hora, equipa que
comanda a Zona Sul da II
Divisão, sobre o Águas
Santas, por 26-24. Um jogo
em que a equipa alfacinha, a
jogar em casa, dominou de
princípio a fim, vencendo já
ao intervalo, por 16-13. —A.F.
TAÇA DE PORTUGAL
RESULTADO Oftnins de final
2835
Cam6es-8C Porto
38-24
390r008•AeC
23-4o
Renava0t8-8finnea
37-38 (2 pro.)
Sio Ifornanio-AC Faie
2644
Boa Hora-Aguai Santas
Marienses-Sisnneki
20-19
Hoje
Avance-S-Pakrde adros (15h00)
Terça-feira
MadelraSAD-liedaaneas (1911,00)
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Alemanha campeã da Europa - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5008250

AndebolAlemanha campeã da Europa Publicado Seleção germânica venceu a Espanha na final do
Europeu e conquistou o título pela segunda vez na sua históriaPartilhar Tamanho Texto Imprimir Email
A Alemanha derrotou a Espanha por 24-17 na final do Campeonato da Europa de andebol, sagrandose campeã, feito que não atingia desde 2004. Notícias RelacionadasIslândia é o adversário de Portugal
no play-offA equipa germânica sucede à França na conquista do ouro. A Espanha subiu ao segundo
lugar do pódio, que ficou completo com a Croácia, seleção que venceu a Noruega por 31-24. em
atualização Partilhe esta notícia Comentários
2016-01-31T18:20:00Z
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Islândia é o adversário de Portugal no play-off

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5008151

Mundial'2017Islândia é o adversário de Portugal no play-off Publicado O sorteio para o play-off de
acesso ao Mundial de França, agendado para 2017, ditou um reencontro com a seleção islandesa,
depois desta ter defrontado recentemente a equipa lusa em jogos particulares.Partilhar Tamanho
Texto Imprimir Email Nos jogos do play-off de apuramento europeu para o Campeonato do Mundo de
2017, que vai decorrer no próximo ano em França, Portugal vai defrontar a Islândia, 13.ª classificada
no Campeonato da Europa que termina, este domingo, na Polónia. Notícias RelacionadasMichal Kasal
deixa o FC PortoRicardo Correia no Passos ManuelA primeira mão joga-se na Islândia, no segundo fim
de semana de junho, e o jogo de todas as decisões terá lugar em Portugal, em 15 ou 16 de junho. A
Islândia esteve presente nos nove últimos Europeus, foi terceira em 2010; quinta em 2014 e vicecampeã olímpica em 2010. Presente em Cracóvia, Ulisses Pereira, presidente da Federação de Andebol
de Portugal (FAP), pronunciou-se sobre o sorteio: "Estamos perante uma boa oportunidade para fazer
regressar Portugal aos grandes palcos. Tudo faremos para a aproveitar", referiu o presidente da FAP.
"Sorteio é sorteio, temos de concretizar esta velha ambição no terreno de jogo. Vamos lutar muito
para dar a Portugal entrada nos palcos mais importantes. A Islândia esteve neste Europeu, e foi a
única formação que, no tempo regulamentar, venceu a Noruega. Conhecemo-nos bem e estou
convicto de que vão ser dois jogos muito intensos. Era bom que tivéssemos também aquela pontinha
de sorte que nos tem faltado nas últimas competições", concluiu. O selecionador nacional, Rolando
Freitas, sabia que fosse qual fosse o adversário que calhasse em sorte a Portugal, o facto de haver
dois potes distintos e Portugal estar colocado no pote 2, o sorteio nunca destinaria uma missão fácil à
seleção portuguesa. "Já sabíamos que o sorteio seria sempre muito difícil, dado o valor das seleções
que constituíam o pote 1. Ainda assim, adversários como a Dinamarca, ou até a Croácia, eram aqueles
que queríamos evitar em absoluto. Antes do sorteio, sempre referi que tínhamos de nos dar como
satisfeitos com a sorte que nos viesse a calhar e trabalhar a partir daí", por analisou o técnico.
SEGUINTELER ARTIGO COMPLETOPartilhe esta notícia Comentários
2016-01-31T17:06:00Z
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ID: 62920273

31-01-2016

Tiragem: 74126

Pág: 53

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,11 x 21,62 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

i\ndebol Águas Santas eliminado pelo tomba-gigantes Boa Hora

Leão e águia em
frente na Taça
Arnaldo Martins
desporto@jn.pt

No jogo de cartaz dos oitavos de final da Taça, o Sporting aplicou uma sova ao
ABC, vencendo por 38-24.
Em tarde inspirada, os leões
chegaram ao intervalo a vencer, por 16-8, tendo ampliado a vantagem no decorrer
da segunda parte, frente a
um ABC irreconhecível. O
cubano Frankis Carol, com
14 golos, foi, de longe. o jogador em foco na partida.
Sem dificuldade, o Benfica também selou o apuramento, ao vencer, por 40-23,
no reduto da ADC Benavente, da 2' Divisão. Num jogo
de sentido único, Miguel Xavier, com sete golos, foi o
melhor marcador das águias.
mas o artilheiro do jogo foi
João Raquel, da equipa da
casa, que apontou 15 golos.
A proeza da tarde pertenceu ao Boa Hora, líder da 2.'
Divisão, zona sul, que recebeu e venceu, 26-24, o Águas
Santas, sexto classificado da
1.1 Divisão. Bruno Ferreira,
com seis golos, foi o mais
certeiro na formação orientada por Luis Santana.
O F. C. Porto foi a primeira equipa a apurar-se, depois
de ter vencido, na passada
quinta-feira, o Camões. por
36-23. O Fafe é outra das
equipas que segue em frente, depois de ter batido o São

Cubano Frankis Carol viveu tarde de sonho, apontando 14 golos

Bernardo, 38-37, após dois
prolongamentos. O Marienses carimbou o passaporte,
ao vencer o Sismaria, 20-19.
Resultados da Taça de Portugal
Obra« delem* - Quinta-feira - Cambes-F C
Form. 23-36 Ontem Sporting-ABC 38-24,
São Bemartlo-Fafe,
Benavente-Benfica,
37-38 (após dois proiongamentos), Boa HoraAguas Santas, 26-24, Ma/tensas-Ws:4ra, 2019. Hoje Avanca-SPaio de Oleiros (15h).
Terça hiMeira SAD-Beienises (19h)

SPottlIti
ABC

38
24

Local Pavithao Cunago Clube do Sul
Árbitros Daniel Martins e Roberto Marcos
Spardato Luís Oliveira Pedro Ponela (5), Bosko
Elidam«, Bruno Moreira (2), Serguo Barros,
Frankts Caro! (14), Pedro Solha (S), AJlosa Cudic (1).
Carlos Carneiro (2), &armei Aslanian (2), João
Antunes (3), Francisco Tavares, Danei Svenssort
Joan Pinto(4) e Fábio Magabies
Treinador Javier Zupo
MC Humberto Gomes, Fábio Antunes (2), Hugo
Rocha (6), Pedro Marques, arogo Branquinho (4)
Emanuel Ftiberro, Miguel Pereira. Pedia Sonata (1),
tallaJVCS (2), Lados Mamas (1), Nuno
lcalo Gon•
Pereira (3), Oleksandr bidonshets André Gomes
(4)e Tomas Albuquerque (1)
Treinador Carlos Resende
Ao Intervalo 16-8

Benavente
acatita

23
40

Locai Escola Secundaria de ~ente
Árbitros Nono Frandsco e Fabio Gonwares
Fantn, Trago Branco (2), kdo
Raqud (15,1 Miçuel Brama (1). Francisco tocrençu
Fabio Manas, Luis Barra° (21 Poina Pimenta,
Gonçalo Sousa Gonçalo Matins, Henrique Loisança.
JoAo Correia (1), Traga Gcdinha Fataa Le21(1), Ruben
Monteiro (1) errado Orago Tratados José Monteiro
v0s,g.rvrgoçPJraSilv4Earde Carvalho
w
lavier Fernandez (4 Traga Perei-a (2) João Pais
(2), &Ione MdeM (31 Pado Morem (3), Urzirloto
Ferreira (2), Nikoh Matezsln. MiWei XaVo
Abrir Km Ararida (6),~XIM CaVakiinll ,
Gtccom Capdevae e Fláno Fortes (2) Treinador
Marrano Ortega Ao Intervalo 11-17

Boa Hora
Aguas Santas

26
24

Local Pa tnao Fernando Tavares, em Lisboa
Adattros Eunco hacolau e Ivan Caçador
~ Iam 'bago Mureka, Trago Prata Nono Santos
(2), Ru PritoAkaandre Pereira (2), Bruno arreira
(6), Rui Barreto (4), kior Stclanozic (3j, Sergio
Fonseca, Nono Phrto, Luis Nunes (4) António
Ribeiro, Pedro Ca" Pedro CoSta, AntGniD CabaP(1)
e ()togo Domingas (4). Treknador Lias Santana
d, Gustavo Carneiro,
Asma Sumias Teimo
Pedro Cnz Pendo Carneiro, Jorge Sousa (4), Pedro
Cruz (B), Mguel Gemes J1131 CO= (1), M300 OkVerd
(2), Ruben Sousa (21 Hugo Rosano(4), Pedro
Penda (4), Joao Monit., António Ventura (1) e Luís
Frade Treinador Paulo Fana
Ao Intervalo 16-13
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Andebol: Alemanha é campeã europeia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=33d2c0fc

Vitória sobre a Espanha na final de Cracóvia A Alemanha conquistou o título europeu de andebol,
neste domingo, ao vencer a Espanha por 24-17, em final disputada em Cracóvia. Em jogo no qual
brilharam os dois guarda-redes (Andreas Wolff e Arpad Sterbik), a Alemanha já vencia ao intervalo
por 10-6. Kai Hafner foi o melhor marcador do encontro, com sete tentos. A seleção alemã conquista o
título pela segunda vez, depois de 2004 (na Eslovénia). A Espanha perdeu uma final pela quarta vez, e
por isso continuem sem o troféu continental. ?
Há 10 minutos
Redação
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Andebol: Benfica seguem para os quartos de final da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a9b65c

Fafe, Boa Hora, Marienses e FC Porto já também apurados. Sporting, Benfica, Fafe, Boa Hora e
Marienses apuraram-se este sábado para os quartos de final da Taça de andebol. Resultados dos
oitavos de final: Quinta-feira Camões (II)- FC Porto (I), 25-36 Sábado Sporting (I)-ABC (I), 38-24
Benavente (II)- Benfica (I), 23-40 São Bernardo (II)- Fafe (I), 37-38 Boa Hora (II)-Águas Santas (I),
26-24 Marienses (II)-Sismaria (II), 20-19 Domingo Avanca (I) - São Paio Oleiros (II), 15:00 Terçafeira Madeira SAD (I) - Belenenses (I), 19:00
Há 13 minutos
Redação
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Andebol: Islândia será a adversária de Portugal no play-off

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=edec230d

Último obstáculo antes do Campeonato do Mundo. A Islândia, 13ª classificada no Europeu que este
domingo terminou na Polónia, será a adversária de Portugal no play-off de acesso ao Mundial de
andebol de 2017, em França, ditou o sorteio. Tivemos oportunidade de, no último ano e meio, realizar
cinco jogos particulares com a Islândia, dos quais ganhámos dois e perdemos três. Este histórico
recente espelha bem as dificuldades que poderemos vir a encontrar, mas, ao mesmo tempo, dá-nos
alento para encarar este play-off de uma forma positiva , analisou o selecionador Rolando Freitas. Os
islandeses recebem Portugal a 11 ou 12 junho e a decisão será em solo nacional, a 15 ou 16 de junho.
A Islândia esteve presente nos nove últimos Europeus, destacando-se o terceiro lugar em 2010, o
quinto em 2014 e a medalha de prata olímpica em Pequim, em 2008. Resultado completo do sorteio
para o play-off: ? Suécia-Bósnia Herzegovina República Checa-Macedónia Polónia-Holanda RússiaMontenegro Sérvia-Hungria Islândia-Portugal Eslovénia-Noruega Bielorrússia-Letónia DinamarcaÁustria ?
Há 1 hora
Redação
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Alemanha campeã europeia 12 anos depois, ao bater Espanha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5cf7d787

A Alemanha conquistou hoje o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação
germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já vencia por
quatro golos (10-6). PUB Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016),
dois mundiais (1938, 1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
Sun, 31 Jan 2016 19:14:45 +0100
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Alemanha vence Campeonato Europeu de Andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://observador.pt/2016/01/31/alemanha-vence-campeonato-europeu-andebol/

desporto O país conquistou o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. Veja as fotos da
comemoração Alemanha venceu a Espanha por 24-17 STANISLAW ROZPEDZIK/EPA A Alemanha
conquistou este domingo o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação
germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final. Ao intervalo já vencia por quatro
golos (10-6). Unbelievable Germany wins Euro handball final 2016! ???????? #GERESP #ehfeuro2016
pic.twitter.com/wPBlIZfFrl - Hermann (@HermannSeGerman) January 31, 2016 Com este triunfo, a
Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938, 1978 e 2007) e um
título olímpico (1936).
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Alemanha é a nova campeã da Europa de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=25da883e

Por Lusa 31/01/2016 - 18:39 Espanha perdeu a final do campeonato europeu, que consagrou pela
segunda vez na história a selecção germânica. Um momento da final entre a Alemanha e a Espanha
JANEK SKARZYNSKI/AFP Andebol Outras Modalidades A Alemanha conquistou neste domingo o seu
segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao vencer a Espanha por 24-17, na
final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação germânica, que assegurou um lugar no
torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e
dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já vencia por quatro golos (10-6). Com este triunfo, a
Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938, 1978 e 2007) e um
título olímpico (1936).
31/01/2016 - 18:39
Lusa
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ID: 62920984

31-01-2016

Tiragem: 73560

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,33 x 24,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

A VINGANÇA DOS LEÕES
Sporting afastou o ABC
nos 'oitavos' da Taça de
Portugal. Frankis Carol
marcou 14 golos
SC»

38 24
SPQRTING ABC

Benfica nos 'quartos'
com vitória tranquila

•

Tal como o rival de Lisboa, o Benfica está nos quartos-de-final da
Taça. As águias foram a Benavente vencer por 40-23, num jogo em
que tiveram quase sempre grande vantagem. Surpresa foi a eliminação do Águas Santas, que perdeu com o Boa Hora, do segundo
escalão, por 26-24. Já o Fafe precisou de dois prolongamentos para
eliminar o São Bernardo (38-37).

Zupo &pisoais° °Carlos Resende
GLS F xC

AUOSA CUDIC O 1
BOSKO BJELANOVIC O
BRUNO MOREIRA 2
JOÃO ANTUNES
3
FRANKIS CAROL
14
CARLOS CARNEIRO 2
PEDRO SOLHA

O
2
o

2
1

O
5 1

SVENSSONS O
PEDRO PORTELA 5
SÉRGIO BARROS O
FÁBIO MAGALHÃES O
SAMVEL ASLANIAN 2
F TAVARES
O
JOÃO PAULO PINTO 4

O

O
O
O
1

GL5 EXC

H GOMES*
FÁBIO VIDRADO
HUGO ROCHA
PEDRO SEABRA
PEDRO SPINOLA
CARLOS MARTINS
NUNO GRILO

OO
22
62
OO
1 O
1 O
3O

E RIBEIRO
D BRANQUINHO
JOÃO GONÇALVES
T. ALBUQUERQUE
ANDRÉ GOMES

OO
4O
2 O
1 O
4 O

40
BENFICA

O

José Monteiro°

O

O Mariano Ortega

GLS EXC

AO INTERVALO: 16- 8
LOCAL: Pav. Ginásio do Sul, Almada

ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins,
de Leiria

NORBERTO SANTOS

Três dias em reflexão e muitas
horas de vídeo. O Sporting tinha
ficado com um nó na garganta depois de ter perdido, na última
quarta-feira, em casa para o campeonato com o ABC e, ontem, os
leões apareceram transfigurados
no recinto do Ginásio do Sul para
afastarem da Taça de Portugal os
bracarenses, detentores do troféu,
com uma goleada: 38-24.
O Sporting ficou assim apurado
para os quartos-de- final, fase que
será disputada em março, e a qua lificação ficou bem enquadrada
com uma exibição a condizer. Foi
uma espécie de vingança.
"É assim que quero o Sporting a
jogar, com muita intensidade e

GLS EXC

RUI FARINHA
O O N MITREv5K10 O O
TIAGO BRANCO
2 O DAVIDE CARVALHO 5 O
JOÃO RAQUEL
15 O JAVIER BORRAGÁN 3 O
MIGUEL BRANCO 1 O TIAGO PEREIRA
2O
F LOURENÇO
O O JOÃO PAIS
2O
FÁBIO MARTINS O O BELONE MOREIRA 3 O
LUIS BARRÃO
2 O PAULO MORENO 3 O

agressividade"; disse o técnico es panhol Zupo Equisoain, visivel mente satisfeito como rendimento dos jogadores.
Foi um duelo particularmente
intenso no confronto físico, traduzido em expulsões para as duas

SPORTING ESTEVE SEMPRE
À FRENTE DO MARCADOR NUM
JOGO EM QUE O ABC FOI UMA
SOMBRA DE SI PRÓPRIO

equipas. Em situações específicas,
tanto o Sporting como o ABC che garam a jogar com apenas 4 jogadores mais o guarda-redes.
O bom arranque inicial dos leões
(3-0 e 6-1) transtornou os minho-

tos, que nunca conseguiram reagir
abem organizada defesa leonina. A
firmezadeloãoAntunes estendeu se a todos os restantes colegas, in cluindo Frankis Carol, que fez toda
a diferença. Ocubano esteve inspi rado e mostrou oseu toque de classe, tanto nas penetrações individuais como nos remates de meia
distância, marcando l4 golos.
A equipa do ABC só pode queixar-se de si própria. A defesa foi
permeável e o fator surpresa de
há 3 dias, que foi Pedro Spínola,
não resultou desta feita. " Est ive mos ausentes do jogo e trouxemos apenas as camisolas para
dentro de campo. Ficámos a viver dos louros da última quartafeira. Parabéns ao Sporting",
disse Carlos Resende. o

G SOUSA.
O
PEDRO PIMENTA O
GONÇALO MARTINSO
H LOURENÇO
O
JOÃO CORREIA
1
TIAGO GODINHO O
F4810 LEAL
1
RÚBEN MONTEIRO 1
FÁBIO DIOGO
O

o
o
o
o
o
o
o
o

G. CAPDEVILLEO O O
U. DA SILVA
2 O
MIGUEL XAVIER
7O
AUGUSTO ARANDA 6 O
A. CAVALCANTI
5O
FLÁVIO FORTES
2 O
DRAGAN VRCOC O 1
ALES SILVA
OO

AO INTERVALO: 11 17
LOCAL: Pavilhão da Esc Secundaria
de Benavente
ÁRBITROS:Nuno Francisco e Fábio Gonçalves

TAÇADEPORTUGAL
OITAVOS-DE-FINAL
Sporting-ABC
Benavente-Benfica
São Bernardo- C Fafe
Manenses-Sismaria
Boa Hora-Aguas Santas
Avanca-São Paio Oleiros
Madeira SAD-Belenenses
Cambes-FC Porto

38 24
23.40

37-38
20.19
26.24
15h00
2 fevereiro
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Alemanha sagra-se campeã europeia 12 anos depois

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1d048be0

A Alemanha conquistou este domingo o seu segundo título europeu, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação
germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já vencia por
quatro golos (10-6). Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois
mundiais (1938, 1978 e 2007) e um título olímpico (1936). Autor: Lusa
18h14
Lusa
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Alemanha campeã europeia de andebol 12 anos depois, ao bater Espanha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8286bf32

Carlos J Barros - RTP 31 Jan, 2016, 18:20 | Andebol Fabian Wiede tenta fugir a Gedeón Guardiola |
reuters A Alemanha conquistou este domingo o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos
depois do primeiro, ao vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na
Polónia. A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de
2016, no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao
intervalo já vencia por quatro golos (10-6). Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois
europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938, 1978 e 2007) e um título olímpico (1936 Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
31 Jan, 2016, 18:20|
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Alemanha bate Espanha e é campeã europeia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

31-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ffe4d38

31-01-2016 18:14
Este é o segundo título da formação germânica.
Foto: EPA/STANISLAW ROZPEDZIK
Alemanha vs Espanha
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A Alemanha conquistou este domingo o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do
primeiro, ao vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia.
A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016,
no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (10-6).
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
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Islândia no caminho de Portugal
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Play-off joga-se em junho.
Foto: SAPO Desporto
Selecionador de andebol.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A Islândia, 13.ª classificada no Europeu que este domingo termina na Polónia, é a adversária de
Portugal no 'play-off' de acesso ao Mundial de andebol de 2017, em França, ditou hoje o sorteio.
"Tivemos oportunidade de, no último ano e meio, realizar cinco jogos particulares com a Islândia, dos
quais ganhámos dois e perdemos três. Este histórico recente espelha bem as dificuldades que
poderemos vir a encontrar, mas, ao mesmo tempo, dá-nos alento para encarar este 'play-off' de uma
forma positiva", analisou o selecionador Rolando Freitas.
Os islandeses recebem Portugal a 11/12 junho e a decisão será em solo luso, a 15/16 de junho.
"Vamos encarar este 'play-off' de uma forma positiva. Já sabíamos que o sorteio seria sempre muito
difícil, dado o valor das seleções que constituíam o pote 1. Ainda assim, adversários como a
Dinamarca, ou até a Croácia, eram aqueles que queríamos evitar em absoluto", reconheceu Rolando
Freitas.
A Islândia esteve presente nos nove últimos Europeus, destacando-se o terceiro lugar em 2010, o
quinto em 2014 e o facto de ser vice-campeã olímpica em Pequim2008.
"Devemos levar em consideração que, neste Europeu, a Islândia não se apurou para o 'main-round'
[segunda fase] por escassos dois golos, sendo - até aos jogos das finais - a única equipa a derrotar a
Noruega, que foi claramente a grande surpresa deste Europeu pela qualidade do jogo apresentado",
advertiu. Estando colocado no pote 2, Portugal sabia que iria encontrar um adversário mais forte.
"Sabemos que esta é uma boa oportunidade para Portugal. Estou certo de que vamos todos - direção,
equipa técnica, clubes, jogadores, adeptos e outros agentes ligados à modalidade - contribuir para que
a preparação para estes jogos seja a ideal, chegando a junho em ótimas condições de lutar pelo
apuramento", vaticinou.
Rolando Freitas espera que Portugal possa aproveitar a oportunidade para "regressar aos grandes
palcos", congratulando-se pelo facto do desafio decisivo ser disputado em casa.
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O presidente da federação, Ulisses Pereira, manifestou-se convicto de que vão ser dois jogos "muito
intensos" e desejo que Portugal tenha "a pontinha de sorte que tem faltado nas últimas competições".
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Petro ´apanha susto´ mas revalida título feminino
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A um minuto do fim do tempo regulamentar já se prognosticava um prolongamento, pois o embate
estava novamente empatado (20-20).
Petro 'apanha susto' mas revalida título feminino
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
Com uma vitória tangencial sobre o ASA, por 21-20, na final do campeonato nacional de andebol de
juniores em feminino, disputada no pavilhão Acácias Rubras, em Benguela, o Petro de Luanda
revalidou hoje, sábado, o título da categoria.
A final começou, tal como se esperava, por ser disputada a bom ritmo, com as duas equipas a
tentarem organizar as transições ofensivas sem descurar a eficácia defensiva.
Pese embora o nervosismo indisfarçável, petrolíferas e aviadoras procuraram encontrar as melhores
soluções no ataque e aumentar a sua produção, mas o intervalo chegou com o marcador empatado a
14 golos e dava a ideia de que a segunda parte seria "imprópria para cardíacos".
As equipas regressaram para o segundo período com a determinação necessária para uma vitória que
garantisse o título da 36ª edição da prova. De tal forma que não mudaram o sistema táctico e ainda
deram bom ritmo a um andebol interessante para o público.
A um minuto do fim do tempo regulamentar já se prognosticava um prolongamento, pois o embate
estava novamente empatado (20-20).
Mas, contrariando todas as expectativas, o Petro, inspirando-se na supremacia demonstrada em toda
a competição, saiu rápido em contra-ataque e sentenciou os acontecimentos, sem, no entanto, livrarse do susto.

Página 61

A62

Angola apura-se para Mundial 12 anos depois
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Angola, que teve pela frente a detentora do título, ao intervalo vencia por 10-8.
Foto: ROSÁRIO SANTOS
Angola apura-se para Mundial 12 anos depois
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
A seleção angolana sénior masculina de andebol, derrotou hoje a sua similar da Argélia por 25-18, em
jogo de terceiro lugar e o triunfo garante o segundo apuramento direto em 12 anos ao campeonato do
mundo em França em 2017.
Angola, que teve pela frente a detentora do título, ao intervalo vencia por 10-8.
Em 2004 no mesmo recinto os angolanos, sob orientação do búlgaro Pavel Dzeinev, coincidentemente
venceram por 31-30 o mesmo adversário para a mesma classificação.
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Sporting e Benfica seguem em frente
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Ainda faltam duas equipas apurarem-se para os quartos de final da Taça.
Foto: Lusa
Andebolista do Sporting.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Benfica e Sporting garantiram este sábado a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de
andebol, onde já se encontrava o FC Porto depois de ter vencido o CDE Camões na passada quintafeira.
Os leões receberam e venceram o ABC por 38-24, "vingando" a recente derrota no campeonato frente
aos bracarenses, já o Benfica eliminou fora o Benavente por 23-40.
Nos outros jogos do dia, o São Bernardo precisou de recorrer ao prolongamento para derrotar o AC
FAFE (38-27), o Boa Hora deixou pelo caminho o Águas Santas, e os Marienses triunfaram ante o AC
Sismaria.
Depois do FC Porto carimbar a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal, na sexta-feira, ao
vencer, em Lisboa, o Camões (35-23), o Sporting, Benfica, Fafe, Boa Hora e Marienses também
venceram este sábado os respetivos encontros e seguem em frente na prova.
Resultados Taça de Portugal, oitavos de final
Sporting 38-24 ABC/UMinho
ADC Benavente 23-40 SL Benfica
São Bernardo 37- 38 AC Fafe, após prolongamento
Boa Hora/Roff 26-24 Águas Santas Milaneza
CD Marienses 20-19 AC Sismaria
AA Avanca - S. Paio de Oleiros (domingo)
Madeira SAD - Delta Belenenses (terça-feira)
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Alemanha campeã europeia de andebol 12 anos depois, ao bater Espanha
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31 de Janeiro de 2016, às 18:14
A Alemanha conquistou hoje o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do primeiro, ao
vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia.
A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016,
no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (10-6).
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
PFO // PFO
Lusa/Fim
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Alemanha sagra-se campeã europeia 12 anos depois
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Na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia 18:14 . Record Por Record A Alemanha
conquistou este domingo o seu segundo título europeu, 12 anos depois do primeiro, ao vencer a
Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia. A formação germânica, que
assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, liderou o
encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já vencia por quatro golos (106). Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
18:14 . Record
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Área: 21,34 x 7,50 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Minhotos voltam a sul para a Taça
ABC reencontra Sporting, desta vez em Almada, três dias depois da vitória sobre os leões
O Sporting dispõe, esta tarde, de uma oportunidade para
mostrar aos seus adeptos que
pode fazer mais frente ao ABC de
Resende, do que mostrou na
quarta-feira, a contar para o
campeonato. Até porque, desta
vez, em causa está a passagem
aos quartos de final da Taça de
Portugal e a derrota deixará fora

da luta um dos tradicionais candidatos ao troféu, que será entregue. dia 3 de abril.
Nada que intimide os minhotos, a defender a Taça conquistada no ano passado, ainda a
pensar na vitória de há três
dias frente aos leões. Sentado
no sofá, Ricardo Costa e os
seus jogadores podem desfrutar
do espetáculo, já que os portistas cumpriram a tarefa, deixando pelo caminho (23-36) o Camões. Hoje, o Benfica tenta

juntar-se ao FC Porto, também
frente a uma equipa de um escalão inferior, o Benavente. Muito
mais trabalho promete o Boa Hora
dar ao Águas Santas, com uma
equipa de talentos que já passa ram pela I divisão. Há apenas ou tro duelo entre equipas do Ande bol 1 na visita do Belenenses ao
Funchal, na terça. Até lá, o Fafe
viaja até casa do S. Bernardo, o
Avanca recebe o S. Paio de Oleiros .e, nos Açores, o Marienses
enfrenta o Sismaria.

CALENDÁRIO
Taça de Portugal y 1/8 de final-) Hoje
Sporting CP-ABC/UMinho
15.00 h
Pavilhao Ginasio Sul. na Cova da Piedade
ADC Benavente-SL Benfica •
MOO h
Pavilhào da Escola Secundária, em Benavente
Sio Bernardo-K Fale
MOO h
Pavilháo do S. Bernardo, em Aveiro
Boa Hora/Roff-Aguas Santas
111.00 h
PavIlliáo Fernando Tavares, em Lisboa
CD Marienses-AC Sismaria
11.00 h
PavIlhao Municipal, Vila Porto (Açores)
4 Amanhã
15.00 h
AA Avanca-S.Palo de Oleiros
Payllhao Comendador Adelino Costa. em Avanca
4 Terça-feira
MAdelra, SAD-Beienenses
19.00 h
PavIlhao do Funchal, na Madeira
-) Já realizado
CDE Cambes-PC Potro
23-35
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Em Fafe a pensar
na Dinamarca
-* Cidade portuguesa recebe em
abrUaqualificaçãoparao Europeu
masculino sub-20
A cidade de Fafe vai acolher a qualificação
para o Campeonato da Europa sub-20,
com os jogos a realizarem-se no Pavilhão
Multiusos de Fafe, entre os dias 8 e 10 de
abril. Estónia, Roménia e Eslovénia são
os adversários de Portugal neste Grupo 8
de qualificação que abre a porta para
a fase final do Europeu, a disputar na
Dinamarca, entre 28 de julho a 7 de agosto
deste ano.
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Espanha na final 10 anos depois
Alemães e espanhóis jogam
amanhã pelo troféu do Europeu,
após baterem Noruega e Croácia

Festa da Alemanha apos garantir final

Pela 1.' vez na história do Campeonato da
Europa, Alemanha e Espanha defrontar-se-ão na final! Dois históricos mas que,
na contabilidade do Euro, tém ficado
atras de França, Dinamarca e Suécia na
busca pelo ouro, com a particularidade

dos nuestros hermanos terem sido
derrotados nas finais de 1996, 1998 e •
2006. Quanto aos germânicos, donos da
melhor liga de andebol do Mundo,
contam com o ouro em 2004 e uma final
perdida em 2002 para a anfitriã Suécia. É
ainda a repetição do jogo do grupo C
deste Europeu polaco, quando os
espanhois venceram por 32-29!
Nas meias-finais de ontem, a Noruega

esteve perto de fazer nova surpresa,
mas nos segundos finais do
prolongamento sofreram o 34-33 sem
tempo para nova igualdade, restando-lhes a luta pelo 3.° lugar, naquela que
é já a melhor classificação de sempre
dos nórdicos no Europeu.
A Croácia baqueou perante Espanha
(33-29) e pela terceira vez consecutiva
joga o encontro do 3.74.' lugares. H C.
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Amanhã é dia
de 'fazer figas'
Portugal conhece adversário do 'play-off'
para o Mundial o Jogos realizam-se em junho
Par

EDITE

DIAS

ORTUGAL fica amanhã a
saber qual o último obstáculo rumo ao Mundial
de 2017 que a França organizará. O sorteio realiza-se na Polónia, onde se discute
o titulo europeu e o bilhete direto
para o Rio-2016.
A Seleção Nacional está no pote
2, onde estão os seis vencedores
das poules de qualificação para o
play-off (a equipa de Rolando Freitas venceu, em novembro, em Israel) e os três últimos classifiCados
deste Europeu: Sérvia, Eslovénia e
Montenegro, orientado pelo extécnico do FC Porto, Obradovic.
É, pois, do outro lado da barricada que as coisas se complicam.
Entre os nove candidatos a rivais
estão uma mão cheia de currículos invejáveis, de preferência, a
evitar em junho, no play-off.
A começar pela Dinamarca, vice
campeã europeia em 2014, que on-

p

tem garantiu o 6.° lugar e, pela Polónia, terceira no Mundial do Qatar, há um ano, pronta para vingar o humilhante sétimo lugar
neste Europeu que organizou.
E se a Hungria e a Rússia, responsáveis pelo afastamento dos
portugueses precisamente do Europeu da Polónia, são de má memória, há menos de um mês, Por tugal venceu (32-28) e perdeu
(25-26) com a.Islândia, o que alimenta a aspiração de um duelo
equilibrado, o mesmo acontecen do com Bielorrússia (18.' no Mun -

Seleção Nacional não pisa uma fase final desde o Europeu de 2006, na Suiça

dial), mas presença regular nas fases finais nos últimos tempos.
Portugal cruzou-se com a Ma
cedónia no apuramento para o Euro- 2014, a quem ganhou, em casa
(32-25) perdendo (26-19) fora no
jogo decisivo. Quanto à Suécia,
prata nos JO- 2012, parece pronta
para recuperar estatuto.
Por último, mas não menos importante, a fava, que pode chegar
de Noruega, o herói improvável
deste Europeu, ou a Croácia, as

duas equipas que vão discutir o
bronze amanhã.
Recorde-se que Portugal não
vai a uma fase final de um Mundial
desde 2003, quando garantiu o lugar como país órganizador.
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Espanha e Alemanha na final do Europeu
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As seleções de Espanha e Alemanha vão defrontar-se na final do Campeonato da Europa de andebol, a
decorrer na Polónia, depois de vencerem a Croácia e Noruega nas respetivas meias-finais. Os
espanhóis venceram 33-29, enquanto os germânicos sofreram mais para eliminar a Noruega (34-33),
triunfo que surgiu nos últimos instantes do encontro. A Espanha volta a disputar uma decisão depois
das finais perdidas em 1996, 1998 e 2006. Alemanha não discutia o título desde 2004, ano em que se
sagrou campeã europeia na Eslovénia. No jogo de atribuição do quinto lugar, A França, ainda
detentora do troféu, venceu a Dinamarca (29-26) numa reedição da final de 2014. A anfitriã Polónia
bateu a Suécia por 26-24 e ficou em sétimo.
30-01-2016
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Taça de Portugal: Sporting junta-se a FC Porto nos apurados para os ´quartos´
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A equipa de andebol do Sporting venceu este sábado o ABC, por 38-34, em jogo dos oitavos de final
da Taça de Portugal da modalidade. Com este resultado, os leões juntam-se assim ao FC Porto nos já
apurados para os quartos de final, depois de a equipa dos azuis e brancos terem vencido o Camões,
na quinta-feira, por 36-25. Oitavos de final: - Quinta-feira, 28 jan: Camões - FC Porto, 25-36 Sábado, 30 jan: Sporting - ABC, 38-24 Benavente - Benfica, 18 horas São Bernardo - Fafe, 18 horas
Boa Hora - Águas Santas, 18 horas Marienses - Sismaria, 18 horas - Domingo, 31 jan: Avanca - São
Paio Oleiros, 15 horas - Terça-feira, 02 fev: Madeira SAD - Belenenses, 19 horas
30-01-2016
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Taça de Portugal leva ABC/UMinho
a enfrentar Sporting em Almada

HOJE ÀS 15 HORAS, em Almada, o ABC/UMinho — detentor do troféu — disputa com o Sporting os
oitavos-de-final da Taça de Portugal de andebol. Bracarenses, que venceram ‘leões’ quarta-feira para o
campeonato, esperam encontro equilibrado. Há transmissão em directo, pela internet.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Três dias após ter vencido para o
campeonato nacional o Sporting
em Odivelas (31-32), hoje às 15
horas, o ABC/UMinho volta a
visitar os ‘leões’ para a Taça de
Portugal.
Após o jogo de quarta-feira, a
equipa bracarense voltou ao
Norte, cumpriu quinta-feira um
dia de descanso e ontem faz
no Pavilhão Flávio Sá Leite o
último treino antes da viagem
para Lisboa.
Na antevisão, Fábio Vidrago e
Carlos Martins, pontas do clube
bracarense, vincaram que este
vai ser um encontro sob o signo

DR

Fábio Vidrago e Carlos Martins

do equilíbrio.
“Vai ser um jogo muito disputado. Vai ser difícil. Mas nós vamos com a mesma vontade de

vencer”, disse Fábio Vidrago.
“Já nos conhecemos bastante
bem, tanto uma equipa como outra. Acho que não vai haver sur-

presas. Vai ser um jogo bastante
equilibrado. Não há favoritos”,
adiantou Carlos Martins.
Sobre a proximidade dos dois
jogos com poucos dias de intervalo, Fábio Vidrago lembrou
que “nós tentámos mudar o jogo,
como eles também tentaram.
Não conseguimos, ficou assim.
Nós somos um bocado mais prejudicados. O mais importante é
chegar lá e vencer”.
Questionado sobre o jogo de
hoje ser em Almada, Carlos
Martins diz que não faz diferença. “Nós jogamos em qualquer
pavilhão, a qualquer hora”.
O jogo tem prevista transmissão directa, em live streaming,
pela Andebol TV.

+ oitavos
Eis os jogos que o sorteio
da Taça de Portugal ditou
para os oitavos-de-final :
Madeira SAD - Belenenses
Benavente - Benfica
São Bernardo - Fafe
Avanca - S. Paio Oleiros
Boa Hora - Águas Santas
Sporting - ABC
Camões - FC Porto
Marienses - Sismaria
O ABC conquistou na época
passada, em Loulé, pela
11.ª vez, a Taça de Portugal ,
ao vencer o FC Porto por
25-24, numa final em que
Humberto Gomes defendeu
no último segundo um livre
de 7 metros.
O ABC aproximou-se das
15 Taças dos ‘leões’, enquanto o FC Porto mantém sete,
a última em 2006/07.
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Marítimo recebe Ginásio St. Tirso
Em partida antecipada da 21.a jornada da fase regular da II Divisão,
zona Norte, de andebol, o Marítimo recebe hoje, em casa, pelas 15
horas, o Ginásio de Santo Tirso. O adversário dos verde-rubros segue
na liderança da prova com 41 pontos, mais 10 que os madeirenses.
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30 DE JANEIRO DE 201622:03
O Sporting garantiu este sábado o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao
golear o ABC, por 38-24. FC Porto e Benfica também estão apurados. O Águas Santos ficou pelo
caminho.
O "jogo grande" dos oitavos-de-final da Taça de Portugal terminou com um desnível surpreendente:
num encontro entre duas equipas de topo, o Sporting esmagou o ABC (38-24), vigando a derrota
sofrida para o campeonato, na quarta-feira. Em destaque, no triunfo leonino, esteve Frankis Carol,
com 14 golos.
O ABC, vencedor da última edição da Taça de Portugal, cai precocemente, mas FC Porto e Benfica, os
outros grandes do andebol português, continuam ao lado do Sporting. Os dragões já tinham eliminado
o Camões, da segunda divisão, na quinta-feira (25-36). E as águias esmagaram, este sábado, na
visita ao Benavente (23-40).
A grande surpresa da eliminatória, que só se completa na terça-feira, foi a eliminação do
primodivisionário Águas Santas no terreno do Boa Hora, do segundo escalão (26-24).
Oitavos-de-final da Taça de Portugal de andebol:
Camões (II) - FC Porto (I) 25-36
Sporting (I) - ABC (I) 38-24
Benavente (II) - Benfica (I) 23-40
São Bernardo (II) - Fafe (I), 37-38
Boa Hora (II) - Águas Santas (I) 26-24
Marienses (II) - Sismaria (II) 20-19
Domingo, 31 janeiro, 15:00: Avanca (I) - São Paio Oleiros (II) 15:00
Terça-feira, 02 fevevereiro, 19:00: Madeira SAD (I) - Belenenses (I), 19:00
DB // PFO
DN
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abc defronta hoje o sporting para a taça depois do triunfo de quarta-feira

ABC/UMinho

«Não pode haver desculpas...
só pensamos em vencer»
José costa lima

enos de 72 horas
volvidas do último jogo entre as
duas equipas, então para o campeonato,
ABC/UMinho e Sporting
voltam hoje a defrontar-se (15h00, em Almada),
mas para a Taça de Portugal, com o objetivo comum de chegarem aos
quartos de final da competição em que os bracarenses são os atuais detentores do troféu.
«Tentámos mudar o jogo, eles também, mas agora o importante é vencer;
só pensamos nisso e não
pode haver desculpas. Não
vai ser um jogo muito diferente do de quarta-feira.
Vai ser difícil, equilibrado
e vamos com tudo para
tentar vencer», prometeu
Fábio Vidrago, ponta-esquerda do ABC.
«Já não há segredos en-

M

Fábio Vidrago e Carlos Martins querem repetir o triunfo de quarta-feira

tre as duas equipas. Conhecem-se mutuamente, mas é evidente que
estamos mais alertas»,
admitiu.

Carlos Martins, ponta-direita, assumiu de igual
forma que o duelo com os
leões «vai ser muito equilibrado» e que os dois lados

«já não esperam surpresas». «Queremos ganhar,
num jogo sem favoritos
e complicado», resumiu
o academista.
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Fermentões recebe
São Paio de Oleiros
A equipa vimaranense do Fermentões recebe esta tarde (17h30) o São Paio de Oleiros, num jogo
em atraso relativo à 13.ª jornada da II Divisão nacional, zona Norte. A turma de Guimarães tem
nesta altura 28 pontos e segue na sétima posição, precisamente a meio da tabela classificativa.
O São Paio de Oleiros, por seu turno, está mais
abaixo, no 11.º lugar, e tem 24 pontos somados
em 14 rondas da competição do segundo escalão do andebol português.
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ANDEBOL
TORNEIO E JOGOS RENDEM
300 EUROS À ACREDITAR
O Torneio de Abertura de Seniores Masculinos de Andebol, que
terminou no sábado, 9 de janeiro, juntamente com alguns
jogos da formação regional e
jogos da 15.ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores
Femininos, lograram angariar
um total de 301,50 euros a
favor da ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro – Madeira,
revelou ontem a Associação de
Andebol da Madeira.
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Portugal conhecerá
amanhã o rival no play-off
do IMundlal de 2017, entre
nove hipótese= Dinamarca,
Polónia. Islindka,
Bielorrússia, Maceddrúa.
Rtissia, Hungria. Suéda e
Nomega ou Croãda.
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ANDEBOL
1/8 final
Hoje
Sporting TV

SPorti119-MC
15h00, Pav. Ginásio Sul

Benavente-Benfica
18h00, Pav. Esc Sec. Benavente

São Bernardo-Fafe
18h00. Pav. São Bernardo

Boa Hora•Ativas Santas
18h00, Pav. F. Tavares

Marienses-Sismaria
18h00, Pav. Munir. Vila Porto
Amanhã

Avanca-53o Pato de Oleiros
15h00, Pav. Com. Adelino Costa

BASQUETEBOL
19.'}ornada
Hoje

Ovarense-Elechico
16h00, Arena Doire Vita
L. Lopes/J. Cabral/I. Rosário

Benfica-Lusitania

13TV 1

16h00, Pav. Fidelidade
P. Coelho/J. Abreu/J. Lopes

V. Guimarães-CAB Madeira
19h30, Pav. Vitória Guimarães
S. Silva/N. Monteiro/P. Mala

Mala Basicet-Galitos Barreiro
21h30, Pav. Nortecoope
F. Rocha/P Marques/H Antunes

Amanhã
FC Porto-Oliveirense

PortoCanal

17h00, Dragão Caixa
C. Santos/S. Teixeira/D. Morais
1/8 final

Barcelos-CAI3Maddra
17h00. Pav. Esc. Sec. Barcelos
L Lopes/J. CabraVI. Rosário

HÓQUEI EM PATINS
14.1omacia
Hoje

MC Brarp-BenfIca
17h00, Pav. das Goladas

Paço de Arcos-Barcdos
18h30, Pav. CD Paço de Arcos
MACambra-FC Porto
21h00, Pav. Mixt Vale Cambra
Juv Viana-Oliveirerme

Porto Canal

21h30, Pav. Monserrate

Candelária•Trquei
22h00, Pav. Desp. Candelária
Amanhã

Sargoanerise-Sporting
15h00, Pav. São João Madeira

wifflan
16.'}ornada

Academka-Agronornia
15h30, Est. Sérgio Conceição
Bruno Rodrigues
Looll53-CDUL
15h30, Est. Rugby José Redondo
João Costa

CRAV-Direito
15h30. Est. Mun. Arcos Valdevez
Tiago Gonçalves

COUP-Técnico
18h00, C. D. Laça Da Palmeira
Miguel Sousa
Amanhã

BCiefle115115-011C315
15h30, Est. Restei° Campo 2
Pedro Silva

VOLEIBOL
Hoje
20.' jornada

Vlacondevise-laixões
15h30, Pav. Deíp. Vila do Conde

AtL Madaiena-Fonte Bastardo
16h00, Pav. Mun. Atlântico Madalena

Sp. Espinho-Ac. Espinho
16h00, Nave Desp. Espinho

V. Gulmarães-Benfka

Sport TV3

16h30, Pav. Vitória Guimarães

Eurnoriz-Ac. São Mamede
17h00, Pav. Esmoriz

Caldas-Castéio da Mala
17h00, Pav. Rainha D. Leonor
Amanhã
21lomada
Ac. Espinito-Fonte Bastardo
15h00, Pav. Arq.° Jerónimo Reis

Esmorte-VIlacondense
16h00, Pav. ESMOI' i2 GC
AtlitiadMena-V. Guimarães
16h00, Pav. Mun. Atl. Madalena

Sp. Eq:ditho-Ac. São Marnede
16h00, Nave Desportiva Espinho

Caldas-Benfica
17h00. Pav. Rainha D. Leonor

Casta° da Mais-Latc6es
171100, Pav. Castélo da Mala
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AtiE A
Taça de Portugal -1/8
Final: Benavente-Benfica,
18h00; São Bernardo-Fafe,
18h00; Boa Hora-Aguas
Santas,18h00; SportingABC, 15h00; MariensesSismaria,18h00.
BASQUETEBOL
Campeonato da Liga
18.3 Jornada;OvarenseEléctrico,16h00; BenficaLusitânia,16h00; Guimarães-CAB Madeira,19h30;
Maia Basket-Galitos
Barreiro, 21h30.
FUTEBOí
I Liga 20.3 Jornada:
Estoril-FC Porto,18h30;
Sporting-Académica,
20h45.
IILiga 27.3 Jornada:
Oliveirense-Benfica B,
11h15; Gil Vicente-Freamunde,16h00.
Juniores A - I Divisão - 223
Jornada - Zona Norte:
Boavista-Feirense (Estádio
da Pasteleira); TondelaBraga; Paços Ferreira-FC
Porto; Vizela-Leixões; Gil
Vicente-Moreirense; Rio
Ave-V. Guimarães - Zona
Sul: UD Leiria-Oeiras;
Académica-Sporting;
Nacional-Casa Pia;
Belenenses-Loures;
Portimonense-Sacavenense; Torreense-Benfica.
Jogos às 15h00.
Juniores B - 2.3 Fase - 2.3
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I Divisão -14.3 Jornada:
Juventude Viana-UD
OliveirenSe, 21h30; HA
Cambra-FC Porto, 21h00;
Candelária-Turquel, 22h00;
Paço de Arcos-OC Barcelos,
18h30; HC Braga- Benfica,
17h00.
VELA

Taça do Mundo da
Federação Internacional
de Vela, em Miami, nos
Estados Unidos, com
a participação de João
Rodrigues (classe RS:X),
Jorge Lima/José Costa
(classe 49er), Rui Silveira
(dasse laser) e João VillasBoasfTomás Camelo (dasse
470)-

Campeonato Nadonal
Masculino -1.3 Fase -20.3
jornada: VilacondenseLeixões,15h30; CA
Madalena-Fonte Bastardo,
16h00; Sp. Espinho-Ac.
Espinho,16h00; V.
Guimarães-Benfica,16h30;
Caldas-Castêlo da Maia,
17h00; Esmoriz-São
Mamede,17h00.
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Sporting procura a desforra na Taça de Portugal
Leões voltam a
receber hoje o ABC,
depois de terem
perdido quarta-feira
para o Nacional
••• O Sporting volta a a receber hoje o ABC (15h00), em
jogo dos oitavos de final da
Taça de Portugal, depois de ter
perdido por 3-1-32 para os minhotos na noite de quarta-feira, em partida que custou aos
leões o segundolugar do campeonato. Agora Zupo Equi-

soain, treinador do Sporting,
esperaumdesfechodiferente.
"A primeira coisa a fazer é mudar o resultado. Se perdermos,
estaremos fora da competição. Vamos ter de defender
muito melhore corrigir aqueles pequenos detalhesque nos
fazem perder por um golo de
diferença", comentou.
Com o FC Porto já apurado
para os quartos - venceu anteontem o Camões (35-23) -e
oBenfica a ter uma tarefa acessível na visita a Benavente, o
confronto dos leões é mesmo Nono Grilo marcado por João Antunes

o mais importante desta fase,
por opôr o atual detentor da
Taça, o ABC, ao vencedor das
três edições anteriores e possuidor de maior número de
conquistas (15). Por isso, Fábio
Magalhães, garante uma equipamais forte. "No último jogo
errámos na defesa, mas vamos
melhorar e não permitiremos
tantos golos. O nosso objetivo
é vencerestacompetição", defendeu o lateral leonino, com
o pivô João Antunes a sentenciar: "Vamos com tudo, não há
por onde escolher".
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Alemanha e Espanha
na final do Europeu
Seleção latina vai
tentar um título que
já lhe fugiu, por três
vezes, no jogo
derradeiro
AUGUSTOPERRO
••• O

Europeu de andebol
terá uma final inédita, pois
nunca nas 12 edições já realizadas Espanha e Alemanha se
defrontaram no jogo do título. Nas meias-finais, realizadas em Cracóvia (Polónia), os
nossos vizinhos venceram
por 33-29, pois não caíram na
armadilha sérvia do contraataque, que tão bem tinha
funcionado no jogo anterior e
que impediu o país anfitrião
de ter o seu primeiro título intemacional. A seleção de Manuel Cadenas não se desconcentrou, muito embora tenha
sofrido a meio do segundo
tempo. Pressão que desapareceu com dois contra-ataques
seguidos bem sucedidos de
VictorTomas. que colocaram
o resultado em 30-26 a cinco
minutos do fim. Já a Alemanha bateu a Noruega (34-33),
com um golo no último minu-

to do prolongamento, depois
de no final do tempo regulamentar as duas equipas estarem empatadas (27-27), bem
como por mais sete vezes nos
10 minutos que se seguiram!
Nestes jogos destacaram-se o
alemão Tobias Reichmann com 10 golos em10 remates e o espanhol Jesus Garcia (seis
em seis)
FspanhaeAlemanhavoltam
a encontrar-se após terem jogado na primeira rondada fase
de grupos, com vitória dos latinos, por 32-29. A partir daí,
os germânicos venceram todos os jogos e os espanhóis só
perderam com a França.
Recorde-se que a Espanha
chegapelaquartavez à final de
um Europeu em queperdeu as
três anteriores e a Alemanha
volta ao jogo decisivo 12 anos
depois de ser campeã pela única vez.
5.° LUGAR: ftança-Dinamarca
7.°LUGAW Polónia-5~a
MEIAS-FINAIS
Alernanha-Norvega
Espanha-Croãda
AMANHA
3.°1ugar: Nonsega-Croácie(14h00)
Fim* EspanharAismanha (16h30)

29-26
2644
3443
33-29
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4
ABC FAZ
DOIS JOGOS 134 CASA
O ABC, que vai jogar a
eliminatória com os gregos
do HC Kehra, vai disputar os
dois jogos dos oitavos de final
da Taça Challenge em casa,
nos dias 13 e 14 de fevereiro.
Nessa mesma ronda, o
Benfica defronta os também
gregos do AC Filíppos Verias,
com a primeira mão a ter
lugar na Luz, no fim de
semana de 13 e 14 de
fevereiro, e a segunda a jogarse=em Veria, unia semana
maistarde. Os dois clubes
portugueses são favoritos
nesta eliminatória.
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Mhihotos já têm planos para a próxima época, ainda mais
ambiciosa, e o pivô do Montpellier será uma prioridade

C
DE
Pivô está no Montpellier e
deve voltar à casa onde
começou a jogar, aos 12
anos, num investimento
para tentar "quebrar a
hegemonia do FC Porto",
como explicou o presidente João Luís Nogueira
innounuRAEs
•••José Costa deverá ser o
primeiro reforço do ABC para
a próxima temporada, estando
os dirigentes dos minhotos
atentos à situação do atleta,
nesta altura ao serviço dos
franceses do Montpellier, terceiro classificado do campeonato francês e sexto do grupo
B da Ligados Campeões, prova
em que, com dez jornadas
cumpridas, o pivô leva sete golos marcados.
"Ele quer vir acabar a carreira
no ABC e, quando são mais-valias, nós recebemos todos os
atletas", disse a O JOGO João
Luís Nogueira, presidente dos
bracarenses. "O ABC está a trabalhar no sentido de conseguir
contratar o José Costa, que, no
fundo, irá regregsa r a casa", confirmou o líder dos minhotos.
José Costa, natural de Braga,
começou ajogarcom12 anosno
ABC, clube em que, como sénior, conquistou dois campeo-

1 PROXIMO
OABC

natos nacionais e outras tantas
Taças de Portugal. Após seis
temporadas no Flávio Leite, o
pivô, de 1,90 metros e 95 quilos, mudou-se para Espanha,
tendo jogado uma época no Pilotes Posada, para depois ser
contratado pelo Benfica, onde
jogou cinco anos, conquistando uma Taça e uma Supertaça.
Agora, aos 31 anos, tudo
aponta para o regresso do internacional A português à cidade natal e ao clube onde começou a jogar. "Será uma contratação para atacar o título e
quebrar a hegemonia do FC
Porto. Queremos quebrar °domínio do FC Porto com jogadores nacionais", disse ainda
João Luís Nogueira, que já está
a preparar 2016/17 e pretende
ter o futuro plantel definido
até meados do próximo mês.

11

`Ele quer acabar a
carreira no ABC e
nós pretendemos

contratá-lo"

João Luís Nogueira
Presidente do ABC

José Costa já fez grandes jogos ao serviço do Montpellier, que é terceiro em França
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Michal Kasal estava a fazer uma época apagada

Michal Kasal troca
o FC Porto pelo Aix
••• O checo Michal Kasal vai
deixara equipa de andebol do
FC Porto, onde esteve duas
meias épocas por empréstimo
do Barcelona. O lateral-esquerdoprepara-se para assinar
com o Aix, 11.0 classificado da
Liga francesa. Impressionando pelos invulgares 2,09 metros, o checo de 21 anos chegou
aos dragões em fevereiro do
ano passado, mas nunca se
conseguiu impor nos heptacampeões nacionais, onde de-

veria funcionar como alternativa a Gilberto Duarte. Fazendo 38 golos em 16 jogos na
época passada- e tendo como
momento mais alto os oito
apontados ao Benfica, na Luz
-, apagou-se de vez esta temporada, na qual levava 26 golos em18 jogos de campeonato, cinco na Taça e nove nosjogos da Liga dos Campeões.
Revelando dificuldades a defender, o seu tempo de utilização era muito escasso.
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Leões vingaram-se da derrota para o campeonato e afastaram os bracarenses da Taça de Portugal,
com vitória por 38-23 AndebolSporting esmaga ABC Publicado Leões vingaram-se da derrota para o
campeonato e afastaram os bracarenses da Taça de Portugal, com vitória por 38-24Partilhar Tamanho
Texto Imprimir Email O Sporting garantiu este sábado o apuramento para os quartos de final da Taça
de Portugal, ao vencer o ABC, por 38-24, dando assim resposta clara ao desaire sofrido na passada
quarta-feira, também em Lisboa, frente a este mesmo conjunto bracarense (32-31). Os leões, que
tiveram um Frankis Carol em excelente plano, com 14 golos marcados, estiveram desde sempre no
comando do marcador, que, aos poucos, foi-se avolumando de forma surpreendente e sem deixar
margem para dúvidas quanto à justiça do resultado. Os leões juntam-se assim ao FC Porto, que já se
tinha apurado, ao vencer, em Lisboa, o Camões (35-23) Restantes partidas Hoje Benavente-Benfica
SEGUINTELER ARTIGO COMPLETOPartilhe esta notícia Comentários
2016-01-30T17:00:00Z
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Campeonato
da Europa
vai ter uma
final inédita
Andebol
Marco Vaza
Alemanha e Espanha
vão disputar amanhã
o título continental,
depois de terem eliminado
a Noruega e a Croácia
Alemanha e Espanha vão defrontarse amanhã na ﬁnal do Campeonato
da Europa de andebol, depois de
terem eliminado, respectivamente,
Noruega e Croácia. No Tauron Arena, em Cracóvia, Polónia, será uma
ﬁnal inédita entre duas selecções
com largo historial na competição,
mas que têm falhado a ﬁnal há várias
edições. Os alemães já não chegavam
a uma ﬁnal desde 2004, ano em que
conquistaram o seu único título continental frente à (e na) Eslovénia, enquanto a selecção ibérica regressa ao
jogo da decisão dez anos depois de
ter perdido numa ﬁnal em Zurique,
com a França.
Dos dois ﬁnalistas, o que teve a
meia-ﬁnal mais emotiva foi a Alemanha, que precisou de um prolongamento para derrotar, em Cracóvia,
a Noruega por 34-33, graças a um
golo nos últimos segundos de Kai
Häfner. Num encontro equilibrado,
os primeiros 60 minutos terminaram
com um empate a 27, obrigando a um
prolongamento, no qual a Alemanha
foi mais feliz, impedindo a Noruega
de chegar pela primeira vez à ﬁnal.
Apesar da eliminação, a Noruega já
suplantou a sua melhor prestação de
sempre — um sexto lugar em 2008,
num Europeu jogado em casa.
Igualmente equilibrado, mas menos emocionante, foi o confronto
entre Espanha e Croácia, com os espanhóis a conseguirem os desequilíbrios no momento certo. Depois
de chegar ao intervalo com quatro
golos de vantagem (18-14), a selecção espanhola ainda permitiu, em
vários momentos do segundo tempo,
a aproximação croata para apenas
um golo de diferença, mas os últimos cinco minutos acabaram por
ser decisivos.
Quando a Croácia tentou uma reaproximação, o herói espanhol acabou por ser o guarda-redes Gonzalo
Vargas, que defendeu dois livres de
sete metros (e uma recarga no segundo) nos últimos dois minutos, conﬁrmando a quarta presença da Espanha na ﬁnal de um Europeu — foi
derrotada nas três ﬁnais anteriores,
em 1996, pela Rússia, em 1998, pela
Suécia, e em 2006, pela França.
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CAMPEONATO DA EUROPA

Alemanha e Espanha na final
El Alemanha e Espanha vão
disputar amanhã a final do Campeonato da Europa, que se está a
realizar naPolónia.
Ontem, nas meias-finais, os
alemães bateram a Noruega (3433) num encontro cheio de emoção e que se resolveu a escassos
segundos do final do prolongamento. Kai Hafner marcou o último golo da Alemanha, que poderá repetir o titulo conquistado
já há 12 anos, no Europeu da Eslovénia, em 2004.

Por seu turno, a Espanha pode
estrear-se no histórico da prova.
`Nuestros hermanos' forammais
fortes do que a Croácia, vencendo por 33-29, e vão querer um
resultado diferente ao dos Europeus de 1996,1998 e 2006, em
que perderam no encontro decisivo. António Jesus Garcia brilhou, com seis golos.
A ainda campeã em título, a
França, garantiu um amargo 50
lugar, após vencer a Dinamarca
por 29-26.0
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ANDEBOL

Nova batalha entre leões e ABC
®Três dias após o duelo no campeonato, Sporting e ABC voltam a
defrontar-se, desta vez naquele
que é o jogo grande dos oitavosde-final da Taça de Portugal. Um
encontro onde o leão chega de orgulho ferido, depois da derrota
por 32-31 na quarta-feira, o segundo desaire da época com os
bracarenses e segundo... por um
golo de diferença.
"A primeira coisa a fazer é mudar o resultado. Este é um jogo a

TAÇA DE PORTUGAL
OITAVOS-DE-FINAL
Sporting-ABC
Benavente-Benfica
São Bernardo-AC Fafe
Marienses-Sismaria
Boa Hora-Águas Santas
Avanca-São Paio Oleiros
Madeira SAD-Belenenses
Camões-FC Porto

15h00
18h00
18h00
18h00
18h00
• amanhã
2 fevereiro
25-36

eliminar onde não temos outra
hipótese senão ganhar. Se per-

dermos, estamos fora da competição. Vamos ter de defender
muito melhor do que no último
jogo e corrigir aqueles pequenos
detalhes onde ternos vindo a errar
nos últimos jogos, em que temos
perdido por um golo de diferença", prometeu o técnico do Sporting, Zupo Equisoain.
Quem também entra em ação
hoje é o Benfica, amplamente favorito na deslocação ao pavilhão
do Benavente. o
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Benfica avança na Taça de Portugal
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O Benfica assegurou o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer de forma
clara na visita ao reduto da Adc Benavente, por 40-23. Num jogo de grande domínio dos encarnados,
o melhor marcador foi Miguel Xavier, com sete golos, logo seguido por Augusto Aranda, com seis.
Autor: Fábio Lima
19h41
Fábio Lima
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Sporting arrasa ABC e segue na Taça de Portugal
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O Sporting assegurou o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao superar esta
tarde, no pavilhão Ginásio Sul, o ABC por expressivos 38-24. Numa partida em que cedo começaram a
dominar, os leões chegaram ao intervalo já a vencer por 16-8, ampliando depois a diferença na
segunda metade para os finais 14 golos de vantagem. Autor: Fábio Lima
16h46
Fábio Lima

Página 94

A95

Benfica avança na Taça de Portugal
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Benfica avança na Taça de Portugal Num jogo de grande domínio dos encarnados, o melhor marcador
foi Miguel Xavier, com sete golos, logo seguido por Augusto Aranda, com seis.
19:41 . Record
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Artística de Avanca
perde e adia apuramento
Andebol
1.ª Divisão Nacional

MANUTENÇÃO A Artística de
Avanca recebeu, na quarta-feira
à noite, a equipa do Águas Santas para disputar um jogo referente à 20.ª jornada da 1.ª Divisão Nacional, no qual, em caso
de vitória, carimbava o apuramento para a próxima fase e
garantia desde logo a manutenção. Não o conseguiu (perdeu
por 21-25), mas continua bem
colocada para alcançar esse objectivo, já que basta que o ISMAI, nono classificado, perca
na próxima jornada (a penúltima) no recinto do Sporting.
Frente ao Águas Santas, a
equipa orientada por Carlos
Martingo liderou o marcador
durante grande parte do primeiro tempo, mas uma ponta
final mais eficaz da equipa da
Maia acabaria por levar o Águas
Santas para o intervalo na
frente (9-11).

Na segunda metade, o equilíbrio manteve-se até dez minutos do fim (19-21), altura em
que a equipa da casa perdeu
alguma consistência nas saídas
para o ataque, o que foi bem
aproveitado pelo Águas Santas,
que carimbou uma vitória justa
(21-25), que “obrigou” a equipa
da casa a adiar a festa da permanência, que poderá acontecer já na próxima semana.
Atenções centradas
na Taça de Portugal
Nos próximos dias disputam-se os jogos dos oitavosde-final da Taça de Portugal,
com a equipa da Artística de
Avanca a receber o São Paio de
Oleiros, formação que milita na
2.ª Divisão - Zona Norte. O jogo
está agendado para as 15 horas
de domingo, no Pavilhão Adelino Dias Costa, e terá arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, dupla aveirense que
milita no primeiro escalão.AC
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Espanha e Alemanha vão discutir o título europeu
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29 DE JANEIRO DE 201622:15
Espanhóis tentam primeira conquista, alemães procuram repetir êxito de 2004
A Espanha qualificou-se esta sexta-feira pela quarta vez para a final do Europeu de andebol,
procurando conquistar pela primeira vez o título frente à Alemanha na final da edição de 2016, que se
está a disputar na Polónia.
Os espanhóis bateram na meia-final, que se realizou em Cracóvia, a Croácia, por 33-29, regressando
ao encontro decisivo depois das finais perdidas em 1996, 1998 e 2006.
Com seis golos, António Jesus Garcia cotou-se como o melhor marcador da partida, a par com o
croata Ivan Sliskovic, tendo sido eleito o jogador mais valioso da meia-final.
A Croácia, que chegou pela sétima vez consecutiva às meias-finais, voltou a ser eliminada nas meiasfinais, como já tinha acontecido em 2012 e 2014.
Na final, a Espanha vai encontrar a Alemanha, que tinha derrotado a Noruega, por 34-33, graças a
um golo nos últimos segundos do prolongamento.
Kai Häfner tornou-se no herói da seleção alemã, ao marcar o golo do triunfo, nos instantes finais,
colocando os germânicos novamente numa final de um Europeu, 12 anos depois do título conquistado
em 2004, na Eslovénia.
A França, que é ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar, depois de
bater Dinamarca, por 29-26, na reedição da final de 2014.
Depois da pesada derrota sofrida na última jornada da segunda fase, frente à Croácia (37-23), a
anfitriã Polónia limpou um pouco a face e conquistou o quinto lugar, ao bater a Suécia, por 26-24.
Lusa
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Europeu de Andebol: Alemanha de regresso à final 12 anos depois
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HOJE às 20:29
A Alemanha qualificou-se para a final do Europeu de andebol, que está a decorrer na Polónia, ao
derrotar a Noruega, por 34-33, graças a um golo a segundos do final do prolongamento.
Kai Häfner tornou-se no herói da seleção alemã, ao marcar o golo do triunfo, nos instantes finais,
colocando os germânicos novamente numa final de um Europeu, 12 anos depois do título conquistado
em 2004, na Eslovénia.
Em Cracóvia, num encontro extremamente equilibrado, os primeiros 60 minutos terminaram com um
empate a 27, obrigando a um prolongamento, no qual a Alemanha acabou por ser mais feliz,
impedindo a Noruega de chegar pela primeira vez à final.
Apesar da eliminação, a Noruega já suplantou a sua melhor prestação de sempre, que tinha sido o
sexto lugar em 2008, num Europeu jogado em casa.
O norueguês Bjarte Myrhol e os alemães Kai Hafner e Julius Kuhn foram os melhores marcadores do
encontro, com cinco golos cada, enquanto o germânico Tobias Reichmann foi eleito o melhor em
campo.
Na final, a Alemanha vai encontrar a Espanha ou a Croácia, que já estiveram, respetivamente, três e
duas vezes no jogo decisivo, mas nunca conquistaram o cetro.
A França, que é ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar, depois de
bater Dinamarca, por 29-26, na reedição da final de 2014.
Depois da pesada derrota sofrida na última jornada da segunda fase, frente à Croácia (37-23), a
anfitriã Polónia limpou um pouco a face e conquistou o quinto lugar, ao bater a Suécia, por 26-24.
Diário Digital com Lusa
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Agenda desportiva
FUTEBOL
I Liga, 20.ª jornada: GuimarãesUnião da Madeira, às 20h30
(SportTV1) no Estádio D.
Afonso Henriques.
Treino do Marítimo, às 10h30
na Camacha.
Treino do Nacional, às 16 horas
na Choupana.
TÉNIS DE MESA
Madeirenses Marcos Freitas
(atleta) e António Jorge Fernandes (técnico), no Open Internacional da Alemanha.

ANDEBOL
Árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca no
Europeu de seniores masculinos, na Polónia.
PADEL
Torneio Ludens Top Center, 1.ª
prova oficial da época, nos
campos de padel do Top Center no Caminho Velho da Chamorra.
WINDSURF
Madeirense João Rodrigues na
Taça do Mundo, em Miami.
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Final inédita no Europeu de andebol
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Por PÚBLICO 29/01/2016 - 22:17 Alemanha e Espanha vão disputar no domingo o título continental,
depois de terem eliminado nesta sexta-feira, respectivamente, Noruega e Croácia. Dez anos depois, a
Espanha volta à final de eum Europeu de andebol Kacper Pempel/Reuters Andebol Outras Modalidades
Alemanha e Espanha vão defrontar-se no domingo na final do Campeonato da Europa de andebol,
depois de terem eliminado, respectivamente, Noruega e Croácia. No Tauron Arena, em Cracóvia,
Polónia, será uma final inédita entre duas selecções com largo historial na competição, mas que têm
falhado a final há várias edições. Os alemães já não chegavam a uma final desde 2004, ano em que
conquistaram o seu único título continental frente à (e na) Eslovénia, enquanto a selecção ibérica
regressa ao jogo da decisão dez anos depois de ter perdido numa final em Zurique, com a França. Dos
dois finalistas, o que teve a meia-final mais emotiva foi a Alemanha, que precisou de um
prolongamento para derrotar, em Cracóvia, a Noruega por 34-33, graças a um golo nos últimos
segundos de Kai Häfner. Num encontro equilibrado, os primeiros 60 minutos terminaram com um
empate a 27, obrigando a um prolongamento, no qual a Alemanha foi mais feliz, impedindo a Noruega
de chegar pela primeira vez à final. Apesar da eliminação, a Noruega já suplantou a sua melhor
prestação de sempre - um sexto lugar em 2008, num Europeu jogado em casa. Igualmente
equilibrado, mas menos emocionante, foi o confronto entre Espanha e Croácia, com os espanhóis a
conseguirem os desequilíbrios no momento certo. Depois de chegar ao intervalo com quatro golos de
vantagem (18-14), a selecção espanhola ainda permitiu, em vários momentos do segundo tempo, a
aproximação croata para apenas um golo de diferença, mas os últimos cinco minutos acabaram por
ser decisivos. Quando a Croácia tentou uma reaproximação, o herói espanhol acabou por ser o
guarda-redes Gonzalo Vargas, que defendeu dois livres de sete metros (e uma recarga no segundo)
nos últimos dois minutos, confirmando a quarta presença da Espanha na final de um Europeu - foi
derrotada nas três finais anteriores, em 1996, pela Rússia, em 1998, pela Suécia, e em 2006, pela
França.
29/01/2016 - 22:17
PÚBLICO
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Guardiola nega problemas de relacionamento e diz que e-mail polémico é normal
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O treinador do Bayern de Munique, Pep Guardiola, negou quaisquer desavenças com seus jogadores
após a decisão de não renovar contrato com o clube bávaro. Nos últimos dias, notícias veiculadas pela
imprensa alemã sugeriam que o espanhol havia perdido de vez o balneário após enviar um e-mail
exigindo mais profissionalismo de seus comandados. "A minha relação com os jogadores é a melhor
de sempre. Sempre que digo alguma coisa, no dia seguinte é publicado pelos jornais. Tentei lutar
contra isso no início mas agora não estou tão preocupado. Desejo sempre o melhor para os meus
atletas", afirmou Guardiola. A revista "Kicker" informou esta semana que Pep terá gerado muita
controvérsia no balneário, após enviar um e-mail aos seus atletas exigindo mais disciplina em
diferentes aspetos, como alimentação, horas de sono, ocupações nos tempos livres e viagens
desnecessárias para o estrangeiro em tempo de competição. "Tenho lido sobre falta de
profissionalismo. Nas duas épocas passadas, alguns jogadores voltaram (após a pausa do Natal) com
dois ou três quilos a mais. É normal conferir o peso dos jogadores. Os treinadores fazem a mesma
coisa em todo o mundo", justificou Guardiola, antes de refutar qualquer dilema em relação ao e-mail
pivô da polémica. "Não há qualquer problema com aquele e-mail. Nós recebemos vários e-mails da
equipa técnica. Eles servem para assegurar que os jogadores não viajarão a Berlim, por exemplo,
quando têm apenas um dia de folga. Não vejo qualquer problema nisso", explicou. Guardiola terá
perdido a paciência depois do regresso do Bayern à ação na Bundesliga, no fim-de-semana passado,
após um difícil triunfo frente ao Hamburgo (2-1). Segundo a "Kicker", o espanhol esperava um nível
de maior profissionalismo e comprometimento até ao final da temporada. Autor: Mamede Filho
17h07
Mamede Filho
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Espanha junta-se à Alemanha na final do Europeu de andebol
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Carlos J Barros - RTP 29 Jan, 2016, 22:19 | Andebol Jogador espanhol festeja passagem à final | mc A
Espanha qualificou-se esta sexta-feira pela quarta vez para a final do Europeu de andebol, procurando
conquistar pela primeira vez o título frente à Alemanha na final da edição de 2016, que se está a
disputar na Polónia. Os espanhóis bateram na meia-final, que se realizou em Cracóvia, a Croácia, por
33-29, regressando ao encontro decisivo depois das finais perdidas em 1996, 1998 e 2006. Com seis
golos, António Jesus Garcia cotou-se como o melhor marcador da partida, a par com o croata Ivan
Sliskovic, tendo sido eleito o jogador mais valioso da meia-final. A Croácia, que chegou pela sétima
vez consecutiva às meias-finais, voltou a ser eliminada nas meias-finais, como já tinha acontecido em
2012 e 2014. Na final, a Espanha vai encontrar a Alemanha, que tinha derrotado a Noruega, por 3433, graças a um golo a segundos do final do prolongamento. Kai Häfner tornou-se no herói da seleção
alemã, ao marcar o golo do triunfo, nos instantes finais, colocando os germânicos novamente numa
final de um Europeu, 12 anos depois do título conquistado em 2004, na Eslovénia. A França, que é
ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar, depois de bater Dinamarca,
por 29-26, na reedição da final de 2014. Depois da pesada derrota sofrida na última jornada da
segunda fase, frente à Croácia (37-23), a anfitriã Polónia limpou um pouco a face e conquistou o
quinto lugar, ao bater a Suécia, por 26-24. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
29 Jan, 2016, 22:19|
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Espanha junta-se à Alemanha na final
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=df6fa0d0

29-01-2016 21:46
Competição decorre na Polónia.
Foto: MARWAN NAAMANI / AFP
Seleção espanhola de andebol
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A Espanha qualificou-se esta sexta-feira pela quarta vez para a final do Europeu de andebol,
procurando conquistar pela primeira vez o título frente à Alemanha na final da edição de 2016, que se
está a disputar na Polónia.
Os espanhóis bateram na meia-final, que se realizou em Cracóvia, a Croácia, por 33-29, regressando
ao encontro decisivo depois das finais perdidas em 1996, 1998 e 2006.
Com seis golos, António Jesus Garcia cotou-se como o melhor marcador da partida, a par com o
croata Ivan Sliskovic, tendo sido eleito o jogador mais valioso da meia-final.
A Croácia, que chegou pela sétima vez consecutiva às meias-finais, voltou a ser eliminada nas meiasfinais, como já tinha acontecido em 2012 e 2014. Na final, a Espanha vai encontrar a Alemanha, que
tinha derrotado a Noruega, por 34-33, graças a um golo a segundos do final do prolongamento.
Kai Häfner tornou-se no herói da seleção alemã, ao marcar o golo do triunfo, nos instantes finais,
colocando os germânicos novamente numa final de um Europeu, 12 anos depois do título conquistado
em 2004, na Eslovénia.
A França, que é ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar, depois de
bater Dinamarca, por 29-26, na reedição da final de 2014.
Depois da pesada derrota sofrida na última jornada da segunda fase, frente à Croácia (37-23), a
anfitriã Polónia limpou um pouco a face e conquistou o quinto lugar, ao bater a Suécia, por 26-24.
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Alemanha está de regresso à final 12 anos depois

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

29-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=20659637

29-01-2016 20:19
A França, que é ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar.
Foto: EHF
Andebol
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A Alemanha qualificou-se para a final do Europeu de andebol, que está a decorrer na Polónia, ao
derrotar a Noruega, por 34-33, graças a um golo a segundos do final do prolongamento.
Kai Häfner tornou-se no herói da seleção alemã, ao marcar o golo do triunfo, nos instantes finais,
colocando os germânicos novamente numa final de um Europeu, 12 anos depois do título conquistado
em 2004, na Eslovénia.
Em Cracóvia, num encontro extremamente equilibrado, os primeiros 60 minutos terminaram com um
empate a 27, obrigando a um prolongamento, no qual a Alemanha acabou por ser mais feliz,
impedindo a Noruega de chegar pela primeira vez à final.
Apesar da eliminação, a Noruega já suplantou a sua melhor prestação de sempre, que tinha sido o
sexto lugar em 2008, num Europeu jogado em casa.
O norueguês Bjarte Myrhol e os alemães Kai Hafner e Julius Kuhn foram os melhores marcadores do
encontro, com cinco golos cada, enquanto o germânico Tobias Reichmann foi eleito o melhor em
campo.
Na final, a Alemanha vai encontrar a Espanha ou a Croácia, que já estiveram, respetivamente, três e
duas vezes no jogo decisivo, mas nunca conquistaram o cetro.
A França, que é ainda a detentora do troféu, terminou a sua participação no quinto lugar, depois de
bater Dinamarca, por 29-26, na reedição da final de 2014.
Depois da pesada derrota sofrida na última jornada da segunda fase, frente à Croácia (37-23), a
anfitriã Polónia limpou um pouco a face e conquistou o quinto lugar, ao bater a Suécia, por 26-24.
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Guardiola nega problemas de relacionamento e diz que e-mail polémico é "normal"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

29-01-2016

URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/guardiola_nega_problemas_de_relacionamento_e_diz_que_e_mail_
polemico_e_quotnormalquot.html

17:07 . Record Por Record O treinador do Bayern de Munique, Pep Guardiola, negou quaisquer
desavenças com seus jogadores após a decisão de não renovar contrato com o clube bávaro. Nos
últimos dias, notícias veiculadas pela imprensa alemã sugeriam que o espanhol havia perdido de vez o
balneário após enviar um e-mail exigindo mais profissionalismo de seus comandados."A minha relação
com os jogadores é a melhor de sempre. Sempre que digo alguma coisa, no dia seguinte é publicado
pelos jornais. Tentei lutar contra isso no início mas agora não estou tão preocupado. Desejo sempre o
melhor para os meus atletas", afirmou Guardiola.A revista "Kicker" informou esta semana que Pep
terá gerado muita controvérsia no balneário, após enviar um e-mail aos seus atletas exigindo mais
disciplina em diferentes aspetos, como alimentação, horas de sono, ocupações nos tempos livres e
viagens desnecessárias para o estrangeiro em tempo de competição."Tenho lido sobre falta de
profissionalismo. Nas duas épocas passadas, alguns jogadores voltaram (após a pausa do Natal) com
dois ou três quilos a mais. É normal conferir o peso dos jogadores. Os treinadores fazem a mesma
coisa em todo o mundo", justificou Guardiola, antes de refutar qualquer dilema em relação ao e-mail
pivô da polémica."Não há qualquer problema com aquele e-mail. Nós recebemos vários e-mails da
equipa técnica. Eles servem para assegurar que os jogadores não viajarão a Berlim, por exemplo,
quando têm apenas um dia de folga. Não vejo qualquer problema nisso", explicou.Guardiola terá
perdido a paciência depois do regresso do Bayern à ação na Bundesliga, no fim-de-semana passado,
após um difícil triunfo frente ao Hamburgo (2-1). Segundo a "Kicker", o espanhol esperava um nível
de maior profissionalismo e comprometimento até ao final da temporada.
17:07 . Record
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ID: 62898974
28-01-2016
ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Zona Sul

Tiragem: 12000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,00 x 5,32 cm²

Vitória de Setúbal empata em Loures e fica mais distante do 1.º lugar

O

Vitória de Setúbal não foi
além de um empate (2828) na deslocação ao recinto do GS Loures. A equipa
sadina manteve o 2º lugar mas
viu aumentar a desvantagem

para o líder Boa Hora/Roff, de
quatro para seis pontos. Derrota expressiva do IFC Torrense no reduto do CD Marienses.
A equipa da Torre da Marinha
(Seixal) ocupa a 11ª posição na

tabela classificativa. No dérbi
regional que opôs o CCR Alto do
Moinho ao Almada registouse uma igualdade no marcador
(26-26). O CCR é 9º classificado ao passo que os almaden-

Âmbito: Regional

ses ocupam a 12ª posição.
Resultados da 13.ª Jornada: CD Marienses 35-16 IFC
Torrense; Ílhavo AC 21-32 Boa
Hora/Roff; GM 1º Dezembro
20-25 AC Sismaria; CCR Alto

Corte: 1 de 1

Moinho 26-26 Almada AC; GS
Loures 28-28 V. Setúbal; ADC
Benavente 19-25 Juve Lis; CDE
Camões 23-21 SL Benfica “B”
Próxima Jornada (05/02): SL
Benfica “B” vs IFC Torrense; V.

Setúbal vs ADC Benavente; AC
Sismaria vs CDE Camões; Boa
Hora/Roff vs GM1º Dezembro;
Juve Lis vs CCR Alto Moinho; GS
Loures vs CD Marienses; AlmaJF
da AC vs Ílhavo AC.
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28-01-2016

Tiragem: 15100

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 5,12 x 5,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Eficácia e superioridade
garantem liderança
ã SlR 10 Maio
Uma entrada forte, com rápido
controlo da partida garantiu a
vitória da equipa feminina da SM
10 Maio ao Oliveira de Frades, por
45-25, e a subida ao primeiro lugar
da série na II divisão nacional de
andebol Domingo, a formação
marinhense recebe o CA Leça (I
Divisão) nos oitavos de final da
Taça de Portugal. As 16 horas.
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22-01-2016
ANDEBOL

Tiragem: 28000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,16 x 14,25 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

Colégio de Gaia
mais longe dos
‘quartos’
A equipa de andebol feminino do Colégio de Gaia foi derrotada em casa pelo HC Karpaty da
Ucrânia, por 23-14, pelo que dificilmente atingirá os quartos de
final da Challenge Cup.
A jogar em casa, as gaienses
já perdiam em casa ao intervalo, mas apenas por um golo (87), pelo que foi no segundo tempo que praticamente hipotecaram
as suas aspirações, já que têm de
recuperar nove golos.
Ana Gante, com cinco golos,
Patrícia Lima, com três, e Bebiana Sabino, com dois, foram
as únicas atletas lusas a marcar
mais do que um golo.
Nas ucranianas, Daria Kot,
com oito, e Maryna Liebiedieva, com sete, marcaram, juntas, mais golos do que o conjunto português.
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22-01-2016

Tiragem: 3000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,18 x 32,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

NOTÍCIAS DO GINÁSIO
CLUBE DE SANTO TIRSO
ANDEBOL — Seniores, Módicus, 26 vs Ginásio, 25 e Godim, 19
vs Ginásio B, 39; juniores, Águas
Santas, 34 vs Ginásio, 27; juvenis,
Fermentões, 29 vs Ginásio, 34; iniciados, F. C. Infesta, 36 vs Ginásio,
23 e Ginásio, 31 vs A. A. S. Mamede,
41; infantis, Ginásio A, 41 vs F. C.
Infesta, 35 e minis 7, Ginásio, 32 vs
F. C. Infesta, 5.
NATAÇÃO —Absolutos: Participação no XVI Torneio Cidade da
Maia, sendo de destacar quatro
novos recordes pessoais alcançados, num desempenho médio de
96,3%.
Masters: Três nadadores do clube tirsense estiveram a competir
no Torneio de Preparação ANC,
disputado em Coimbra, tendo tido
um desempenho médio de 96,1%.
TÉNIS — Sub-12: Decorreu, no
Complexo Desportivo de Lousada,
a 1Y Fase do Campeonato
Interclubes, tendo o Ginásio (Francisco Vilaça, Isabel Gonçalves,
Marta Vilaça, Pedro Rodrigues, Tomás Barbosa e Teimo Gonçalves)
vencido o seu grupo de apuramento
para a segunda fase.
— Ginásio, 3 vs S. C. Porto, 2
— Ginásio, 3 vs L.T.C. Foz, 2
Circuíto Interno: Este fim-de-semana, decorreu mais uma etapa do circu íto do Ginásio, desta vez
para os mais novos.
As classificações foram as seguintes:
Classificações Nível II: 1.9 lugar, Catarina Garcia; 2.Q, João
Pedro Azevedo; 3.9, Marta Vilaça e
4.9. Miguel Leite.
Classificações Níve1111: 1.º, Salvador Monteiro; 2.9, Sofia Bartolomeu; 3Y, Francisco Bartolomeu
e 4.9, João Luís Silva.
TÉNIS DE MESA — Seniores:
Ginásio, 4 vs S. Cosme B, 1.
A equipa ginasista segue no 1.9
lugar do Campeonato Distrital de
Equipas da 1.9 Divisão, com 8 vitórias, nas 9 jornadas já realizadas.
VOLEIBOL — Seniores femininos, Ginásio, O vs Leixões, 3 (2025; 14-25 e 14-25);
Juvenis masculinos, Ginásio, 1
vs A.J.M., 3 (16-25; 17-25; 25-18 e
23-25);
Cadetes fem., C. A. Madalena,
3 vs Ginásio, O (25-20; 25-21 e 2521); cadetes masc., Juv. Pacense,
O vs Ginásio, 3 (20-25; 5-25 e 1825);
Iniciados fem., Ginásio, O vs
Leixões, 3 (14-25; 18-25 e 12-25);
Infantis fem., Castêlo da Maia,
3 vs Ginásio, 0 (25-14; 25-23 e 2515) e infantis masc., Ginásio, O vs
A. A. S. Mamede, 3 (21-25; 16-25

e 24-26).

as modalidades.

As agendas completas do fim-de-semana das várias modalidades do Ginásio estão disponíveis
na respetiva página oficial do
facebook:
facebook.com/
GinasioClubeSantoTirso.

Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; Artes Marciais (Alex Ryu Jitsu) e Atletismo.

Estão abertas as inscrições
para a época 2015/2016 de todas

Ballet; Campismo e Caravanismo; Ginástica Rítmica; Natação;
Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins
e Voleibol.
Fernando Vale
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Tiragem: 12000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,32 x 8,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SIR 1.º de Maio esta na fase
final da II Divisão feminina
As seniores femininas da SIR 1.º de Maio receberam
e venceram o Arsenal Canelas por 40-22, com 22-12 ao
intervalo, num jogo em que o resultado pode querer demonstrar mais facilidades do que as encontradas durante
a partida, com as forasteiras a fazerem da intervenção
física arma para combaterem a melhor qualidade coletiva
da SIR.
Com este resultado o apuramento para a fase final do
campeonato nacional da II divisão está matematicamente garantido. Na próxima jornada, a equipa marinhense
terá uma longa deslocação até Oliveira de Frades e em
caso de vitória acede ao primeiro lugar da classificação. ß
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Tiragem: 12000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,61 x 12,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

meninos da SIR visitaram Benfica
Os infantis masculinos da SIR 1º de
Maio, este ano orientados por João Marques, uma das novidades entre os treinadores do clube de Picassinos na presente
temporada, estão a rubricar uma época de
muito bom nível desportivo, superando as
melhores expectativas. Por forma a reforçar o espírito do grupo e aumentar o gosto
e envolvimento na modalidade, a equipa
aproveitou a paragem na competição oficial para se deslocar a Lisboa e realizar
um jogo treino com os infantis do Benfica,
último clube ao qual o atual treinador da
SIR esteve ligado, aproveitando para assistir ao jogo grande da jornada da I Divisão,
entre Benfica e FC Porto, que os heptacampeões nacionais venceram por 19-23.
No jogo da SIR, que aproveitou para rodar toda a equipa, inclusive vários atletas

ainda com idade mini, a equipa encarnada acabou por vencer por nove golos de
diferença.
Sobre este momento, o treinador da SIR
disse que “foi muito giro e irei repetir, a

seguir ao Sporting, ao Porto e por aí fora.
Perdemos por 9, o que não é o mais importante, mas havemos de ganhar. Quero que
eles comecem a sentir mais esta magia do
andebol”. ß
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Tiragem: 12000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,32 x 7,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Infantis femininas da SIR cilindram Juve Lis
A equipa de infantis femininos da SIR
1.º de Maio venceu em Leiria, a Juventude do Lis, por claros 7-21, numa partida
a contar para a 2.ª jornada, da I Onda
da I Divisão do Campeonato Nacional,
quando ao intervalo já vencia por 4-10.
Nesta fase da prova, que se divide em
duas séries, defrontam-se as primeiras
classificadas do Torneio de Outono, formando a série A.
Excelente 2.ª parte da equipa da SIR

que traduziu todos os ataques em golos,
conseguindo uma defesa coesa e agressiva na procura da bola. Nota ainda para
a melhoria significativa da prestação defensiva e acerto na finalização quer no
contra-ataque, quer no ataque organizado. Sofia Filipe, Joana Correia, Maria
Teixeira e Matilde Pirraça, estiveram em
bom plano na finalização.
No outro jogo da série, o Ext. D. Fuas
Roupinho (Nazaré) perdeu com JAC Al-

canena por 11-37.
No próximo sábado, pelas 14 horas,
a SIR 1.º de Maio recebe o Ext. D. Fuas
Roupinho no pavilhão junto à Nery Capucho.
Pela SIR 1.º de Maio jogaram as seguintes atletas: Ariana Conde e Dina
Gil (G. Redes), Matilde Pirraça, Marta
Babau, Joana Correia, Matilde Oliveira,
Maria Jorge, Sara Martins, Sofia Filipe,
Iris Malta e Carolina Quinas. ß
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Pág: 16
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Cores: Cor
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Área: 25,70 x 18,95 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeonato Nacional de Seniores masculinos da 2.ª Divisão

ADS vence em casa
Sanjoanense/Mário Rui Lda, 26
S. Paio Oleiros, 25
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo
Gaspar, Pedro Morais, Hélder Fonseca,
Fábio Fernandes, Xavier Costa, Hugo Terra,
Fabian Scheck, Ricardo Pinho, Emanuel
Silva, Pedro Amorim, Rui Rodrigues, Bruno
Pinho, Eduardo Pereira, António Brandão,
Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
S. Paio Oleiros: Óscar Mendes, Paulo Pinto,
Diogo Malta, Rui Sobral, Manuel Marques,
João Ramos, Tiago Teixeira, André Campos, João Leite, Ivo Ferreira, Ricardo Diogo,
Miguel Cortinhas, Fernando Rodrigues,
Hugo Oliveira, António Silva, Rui Oliveira.
Treinador: Eduardo Ferreira.
Ao intervalo: 12-13.

A Sanjoanense alcançou
mais uma vitória no último fim de
semana ao bater, no pavilhão das
Travessas, a formação do S. Paio
de Oleiros pela margem mínima.
Foi um encontro bastante
disputado, e o resultado ao
intervalo já demonstrava o equilíbrio entre as duas equipas,
com apenas um ponto (12-13) a
separar os dois conjuntos, mas
com vantagem para os visitantes.
Na segunda parte não se registaram grandes alterações com
o encontro a manter o mesmo
ritmo, mas com os alvinegros a
conseguirem assumir o comando
do marcador, acabando por vencer o jogo pela diferença mínima.

Ricardo Pinho voltou a ser o
melhor marcador dos alvinegros
ao apontar sete dos 26 golos da
Sanjoanense.
Com os resultados deste fim
de semana a equipa alvinegra
deu um “salto” na classificação,
ascendendo ao nono lugar.

14.ª JORNADA

Boavista Fc
Estarreja Ac
São Bernardo
M. Sandim
Xico Andebol
Sanjoanense
Fc Gaia

29-35
29-30
34-32
26-25
24-26
26-25
19-20

Fermentões
M. Madeira
Fc Porto ‘B’
Santo Tirso
Arsenal
S. P. Oleiros
Sao Mamede

P J V E D GM-GS
1 Santo Tirso
2 Arsenal
3 S. Mamede
4 Fc Gaia
5 S. Bernardo
6 Maritimo M.
7 Fermentões
8 M. Sandim
9 Sanjoanense
10 Fc Porto ‘B’
11 Estarreja
12 Xico Andeb.
13 SP Oleiros
14 Boavista Fc

38
38
35
33
31
28
27
25
24
23
23
22
21
16

14
14
13
14
13
14
13
14
14
14
14
14
13
14

12
12
11
8
8
6
7
5
4
4
4
4
4
1

0
0
0
3
2
2
0
1
2
1
1
0
0
0

2 444 383
2 417 348
2 386 335
3 373 356
3 383 363
6 382 396
6 397 381
8 347 366
8 371 383
9 404 441
9 368 385
10 353 375
9 302 329
13 340 426

JORNADA 15

Cd São Paio Oleiros -Boavista Fc
Fermentões - Estarreja
Maritimo Madeira -São Bernardo
Sao Mamede - Ad Modicus Sandim
Santo Tirso - Xico Andebol
Arsenal - Ad Sanjoanense
Fc Porto ‘B’ - Fc Gaia
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Campeonato Nacional
de Juvenis masculinos

ADS vence jogo
equilibrado
Sanjoanense, 22
Vacariça, 19
Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas,
António Silva, Francisco Silva, Miguel
Pinho, Daniel Andrade, Xavier Moreira,
João Perez, Gonçalo Fernandes, Guilherme Novo, Rodolfo Silva, Diogo Santos,
Alexandre Tavares, Guilherme Guerreiro.
Treinador: Migue Sousa.

Jogo equilibrado entre a
Sanjoanense e a equipa da Vacariça, no entanto foi a formação
alvinegra que esteve melhor ao
longo de todo o encontro. Ao
intervalo a Sanjoanense já somava quatro golos de vantagem
(14-10), diferença que não sofreu
grandes alterações na segunda
parte.
Campeonato Nacional de
infantis femininos

Venceu a
melhor equipa

21-01-2016

Sanjoanense, 27
Alavarium, 19
Sanjoanense: Patrícia Faria, Mariana
Pinho, Daniela Sebastião, Andreia Correia, Maria Pinho, Patrícia Pereira, Nádia
Correia, Leonor Silva, Ana Gonçalves,
Inês Coelho, Inês Lima, Beatriz Rodrigues.
Treinador: Manuel Santos.

Bom jogo da Sanjoanense,
que começou cedo a construir
a vitória, chegando ao período
de descanso já na liderança do
marcador, com sete golos de
vantagem. Na segunda parte não
se registaram grandes alterações,
com as alvinegras a conseguirem
manter a diferença.
Campeonato Nacional de
Infantis masculinos

Vitória folgada
Sanjoanense A, 41
Feirense B, 18
Sanjoanense: André Teixeira, Miguel Leite,
Gonçalo Oliveira, João Bartolo, Marcos
Carvalho, José Almeida, João Loureiro,
Miguel Almeida, João Henriques, Eugénio
Khomenko.
Treinador: José Pedro Silva.

Tiragem: 2500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 22,38 x 14,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

A jogar em casa a Sanjoanense alcançou uma vitória folgada perante o vizinho Feirense,
que não teve argumentos para
contrariar o jogo dos alvinegros,
que ao intervalo já venciam confortavelmente (22-7). A segunda
parte foi mais equilibrada, ainda
assim a Sanjoanense manteve o
domínio.
Campeonato Nacional de
Infantis masculinos

ADS cede em
jogo dividido
Sanjoanense B, 22
Ílhavo, 25
Sanjoanense: Gaspar Batista, Henrique
Novo, Diogo Cunha, Bruno Lima, Tiago
Lima, Tomás Silva, Bernardo Morais,
Vasco Pereira, Pedro Silva, Diogo Moreira,
Gustavo Vieira, João Batista, Vasco Silva.
Treinador: Carlos Coelho.

Bom jogo da Sanjoanense
que, apesar da derrota, nunca
baixou os braços. A formação
visitante foi mais eficaz na concretização e chegou ao intervalo
a vencer por 11-16. Na segunda

parte os jovens alvinegros reagiram e conseguiram um parcial
positivo (11-9), mas não foi
suficiente para anular a desvantagem da primeira metade.
Campeonato Nacional de
Juvenis femininos

Sanjoanense
cede em
Valongo do
Vouga
Valongo Vouga, 26
Sanjoanense, 17
Sanjoanense: Joana Pinho, Ana Vieira,
Andreia Santos, Eulália Silva, Catarina
Arrojado, Andreia Fernandes, Carolina
Pereira, Francisca Silva, Ana Ferreira,
Mariana Brandão, Joana Alves, Beatriz
Correia, Ana Lopes, Flávia Silva.
Treinador: Pedro Silva.

A Sanjoanense não conseguiu contrariar o jogo da formação local, que foi a melhor em
campo. Ao intervalo a diferença
entre as duas formação era já
evidente, com o Valongo do
Vouga a vencer por 13-7. Na
segunda parte o jogo manteve

o mesmo ritmo com as locais a
confirmarem a vitória.
Campeonato Nacional de
Iniciados masculinos

ADS bate
em casa S.
Bernardo
Sanjoanense, 35
S. Bernardo, 31
Sanjoanense: Gonçalo Oliveira, André
Silva, Paulo Bastos, Francisco Silva, José
Santos, Bernardo Leite, Eduardo Silva,
Gonçalo Fernandes, Guilherme Novo,
Tiago Almeida, António Devile, Pedro
Almeida, Rodolfo Silva, Orlando Correia,
Tiago Godinho, Rui Coelho.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense alcançou
uma boa vitória, em casa, frente
ao S. Bernardo. Num jogo equilibrado, os alvinegros começaram
bem e ao intervalo tinham uma
vantagem de seis golos (17-11).
Na segunda parte o S. Bernardo
conseguiu reduzir a diferença
mas sem colocar em causa a
vitória alvinegra.
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A116

ID: 62830595

21-01-2016

Tiragem: 20000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,94 x 9,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Infantis do ACV com
dupla presença em Guimarães

As equipas de Infantis (masculina e feminina) de andebol da Associação Cultural de Vermoim visitaram, no passado domingo, o reduto do
Xico Andebol. Os duelos diante dos vimaranenses foram englobados
no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento dos escalões mais
jovens dos clubes, que estão a cargo dos técnicos Mélanie Oliveira e
João Ferreira.
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A117

ID: 62900172

01-01-2016

Tiragem: 20000

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 10,68 x 15,46 cm²

Âmbito: Saúde e Educação

Corte: 1 de 1

DESPORTOS DE INVERNO REGRESSAM À UBI

Associação académica
apoia esqui alpino
1[ A Associação Académica da
UBI (AAUBI) iniciou a época desportiva com a conquista de 12
medalhas e promete trazer mais
novidades, uma vez que este
ano regressam os desportos de
inverno, com a Associação Académica a organizar o Campeonato Nacional Universitário (CNU)
de Esqui Alpino e de Snowboard.
Se as condições atmosféricas
assim permitirem, este ano a
novidade passará pelo Snowboard (a 29 de fevereiro, com uma
prova de Slopestyle) e pelo Esqui Alpino (a 1 de março, com
um Slalom Gigante). A AAUBI não
participa com atletas nestas modalidades desde 2012/2013, pelo
que Francisca Castelo-Branco
acredita que "com estas boas
surpresas esperamos um bom
ano, à semelhança de 2015. Com
as datas já definidas pela FADU,
agora só temos que articular o
processo com a Federação de
Desportos de Inverno", adianta

a representante dos estudantes
da UBI.
Os alunos que pretendam
participar, podem recolher mais
pormenores junto da secção de
Desporto da UBI, através de ubidesporto@ubi.pt . As inscrições
podem ser efetuadas até dia 19
de fevereiro.
Além do Esqui Alpino e do
Snowboard, a AAUBI vai ainda
organizar, em março, a segunda
jornada nas competições de Futsal Feminino, Rugby de 7 Masculino, Basquetebol Masculino
e Feminino, e a terceira jornada
da competição de Futsal Masculino. O karaté é outra das competições em que alunos da UBI
podem participar, sendo que os
treinos estão já a decorrer, bem
como o Andebol Feminino, cujo
objetivo é participar de forma
oficial na FADU para o ano letivo
de 2016/2017.•
Rafael Mangana
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