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Portugal empata na estreia no Mundial de sub-21

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

21-07-2015

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=561206

A Seleção de sub-21 de andebol empatou, esta segunda-feira, com a Roménia (26-26), na primeira
jornada do Grupo B do Campeonato do Mundo, que decorre no Brasil. Os comandados de Luís
Monteiro estiveram quase sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo a vencer por 15-11.
Porém, na parte final, claudicaram, sofrendo o empate a 17 segundos do final. Miguel Martins, com
sete golos, foi o melhor marcador de Portugal, com mais um tento do que Alexandre Cavalcanti. Na
próxima jornada, na quarta-feira, Portugal defronta a Sérvia.
21-07-2015
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Sporting contrata treinador espanhol Zupo, ex-selecionador português de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

21-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4a4f61c1

Sporting contrata treinador espanhol Zupo, ex-selecionador português de andebol 20/07/2015 21:32
Achou este artigo interessante? O Sporting anunciou hoje a contratação do treinador espanhol Javier
Zupo Equisoian, ex-selecionador de Portugal, ao serviço do qual logou o apuramento para o Euro2000,
para dirigir a sua equipa de andebol nas próximas duas épocas. Zupo Equisoian treinou várias equipas
da principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da carreira foi alcançado ao serviço da
equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu dez temporadas, tendo conquistado
uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças das Taças europeias, duas ligas
espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola. Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção
italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada Cuenca entre 2010 e 2014. Em
declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian apontou a conquista do campeonato
nacional como principal objetivo. "Considero-me um técnico experiente. A disciplina é fundamental e
costumo dizer 'como treinas, jogas'. São palavras fundamentais para entender o que pretendo.
Primeiro lutar pelo emblema, sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom ambiente de
trabalho. Depois, como diz Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo
Equisoian. Ontem, 10:53 Ontem, 10:19
20/07/2015 21:32
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Sub-21 de andebol empatam frente à Roménia no Mundial

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

21-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2294c5d6

Mário Aleixo c/Lusa 21 Jul, 2015, 07:30 | Outras Modalidades A seleção sub-21 portuguesa de andebol
entrou a empatar no Mundial da categoria | EPA Os sub-21 de andebol empataram com a Roménia
(26-26), no Mundial. Na primeira jornada do Grupo B da competição, a decorrer no Brasil, a seleção
portuguesa entrou com um empate tenso sofrido o golo da igualdade a 17 segundos do final. Em
Uberlândia, Portugal podia ter somado um importante triunfo num grupo muito difícil, mas acabou por
permitir o empate aos romenos, num encontro em que esteve sempre à frente do marcador, desde os
1m15s da primeira parte até 17 segundos do final. Os comandados de Luís Monteiro chegaram no
primeiro período a ter quatro golos de vantagem em diversas ocasiões, chegando ao intervalo a
vencer por 15-11. No início da segunda parte, Portugal atingiu uma vantagem de cinco golos (17-12),
a maior em todo o encontro, tendo entrado nos últimos 10 minutos com uma margem de quatro
tentos (25-21), mas apenas marcou um golo a partir daí, permitindo a recuperação. Na marcação de
um livre direto, quando Portugal jogava em inferioridade numérica, Dan Racotea empatou o encontro,
tendo Alexandre Cavalcanti tentado dar o triunfo a Portugal, mas viu o seu remate ser bloqueado.
Miguel Martins, com sete golos, foi o melhor marcador de Portugal, com mais um tento do que
Cavalcanti e os mesmos do romeno Nicusor Negru. No primeiro encontro do Grupo B, o Qatar derrotou
a Espanha, por 27-26. Na próxima ronda, na quarta-feira, Portugal defronta a Sérvia.
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Javier Zupo Equisoian treina equipa de andebol do Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

21-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7219cb00

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2015, 07:10 | Sporting A equipa de andebol do Sporting passa a ser
treinada pelo espanhol Zupo Equisoian | Lusa O Sporting contratou Zupo Equisoian para treinador da
equipa de andebol. O treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador de Portugal, ao
serviço do qual logou o apuramento para o Euro2000, dirigirá a equipa leonina de andebol nas
próximas duas épocas. Zupo Equisoian treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989,
mas o ponto alto da carreira foi alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona,
onde permaneceu dez temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça
europeia, duas Taças das Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça
espanhola. Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad
Encantada Cuenca entre 2010 e 2014. Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian
apontou a conquista do campeonato nacional como principal objetivo. "Considero-me um técnico
experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas, jogas'. São palavras
fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema, sempre com respeito pelos
adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz Simeone no Atlético de Madrid, é
trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo Equisoian.
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Equipa de Andebol dos 20 km joga por um lugar no pódio

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Almeirinense Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a0a2dea5

Julho 20, 2015
A equipa de juvenis feminina dos 20 km de Almeirim está a participar no Torneio Internacional de
Barcelona e vai tentar a conquista de um lugar no pódio.
No primeiro jogo, as atletas de Artur Roldan venceram por 18-3 e o segundo, a equipa almeirinense
perdeu 9-8. Este segundo jogo realizou-se ao ar livre e num ringue de cimento, algo a que as
jogadoras dos 20 km não estão habituadas. Este domingo, a equipa dos 20 km venceu, de novo uma
equipa francesa, por 15-5.
Na manhã desta segunda-feira, os 20 km perderam com uma equipa de Marrocos por 10-12 e falhou
assim o acesso à final.
(em atualização)
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Sporting confirma Zupo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=561177

O Sporting confirmou, esta segunda-feira, o espanhol Javier Zupo Equisoain como novo treinador da
equipa de andebol, sucedendo no cargo a Frederico Santos. Zupo, 53 anos, regressa assim a Portugal,
onde, em 1999, conduziu a Seleção Nacional ao Campeonato da Europa da Croácia (2000). No seu
currículo destaca-se o trabalho desenvolvido no Portland San Antonio, conquistando uma Liga dos
Campeões, uma Supertaça europeia, duas Recopas europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do
Rei e uma Supertaça espanhola. Orientou também a seleção de Itália e, antes de ingressar no
Sporting, esteve no Mundial do ano passado pelo Qatar, onde foi finalista vencido.
20-07-2015
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Câmara homenageou
atletas do concelho
DR

Distinção foto com atletas, treinadores, dirigentes e autarcas

HOMENAGEM A câmara de
Leiria entregou troféus e diplomas a uma centenas de atletas,
treinadores e dirigentes de várias modalidades do concelho,
pelo sucesso desportivo alcançado na última época desportiva. “O vosso talento e dedicação garantiram benefícios individuais, mas honrou igualmente o nosso concelho, revelando todo o potencial desportivo que possuímos”, sublinhou
Raul Castro, presidente da câmara, destacando “a importância da formação dos clubes” e
“o seu papel no crescimento
dos atletas enquanto cidadãos”.
A autarquia homenageou a
Juventude Vidigalense pelos
resultados alcançados pelas
equipas de esperanças, juvenis
e juniores nos campeonatos
nacionais de Pista Coberta e Ar

Livre, enquanto a Associação
Portuguesa de Deficientes –
Delegação de Leiria foi distinguida pelo sucesso durante a
participação dos campeonatos
nacionais de basquetebol e andebol em cadeira de rodas.
Ao Ginásio Clube Acrotumb
de Leiria, a homenagem deveu-se pelo facto de o clube ter-se
sagrado campeão nacional de
ginástica acrobática e pares. Já
o Ateneu Desportivo de Leiria
foi homenageado pelo bom desempenho de quatro atletas
nas provas nacionais de trampolim, tumbling e trampolim
sincronizado. Trampolins Clube de Leiria, Clube de Atletismo
da Barreira, Clube Escola de Ténis de Leiria, Hóquei Clube de
Leiria e Clube Cultural e Desportivo Corvos do Lis foram os
outros clubes homenageados.|
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Sporting aposta em treinador espanhol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4690552

Os leões chegaram a tentar Obradovic, que deixou o FC Porto, mas o novo técnico da equipa de
andebol será o ex-selecionador Javier Zupo. O Sporting anunciou hoje a contratação do treinador
espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador de Portugal, ao serviço do qual logou o apuramento
para o Euro2000, para dirigir a sua equipa de andebol nas próximas duas épocas. Zupo Equisoian
treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da carreira foi
alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu dez
temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças das
Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola. Entre 2008 e
2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada Cuenca entre
2010 e 2014. Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian apontou a conquista do
campeonato nacional como principal objetivo. "Considero-me um técnico experiente. A disciplina é
fundamental e costumo dizer 'como treinas, jogas'. São palavras fundamentais para entender o que
pretendo. Primeiro lutar pelo emblema, sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom
ambiente de trabalho. Depois, como diz Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo",
rematou Zupo Equisoian.
por Lusa

Página 19

A20

ID: 60232179

20-07-2015

Tiragem: 5000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,65 x 11,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Velha Guarda vence circuito
regional de andebol de praia
SILVINO CARDOSO

Andebol
Praia

HANDBALL CUP Teve lugar
no passado sábado no Fontelo,
a segunda etapa de andebol de
praia “Académico de ViseuHandball Cup”, integrada no
circuito nacional.
A competição foi dividida em
dois escalões etários, seniores
(Masters) masculinos e Rookies, em ambos os sexos. No
primeiro dos escalões, a Velha
Guarda, composta maioritariamente por jogadores do Académico, conquistou o título
pelo segundo ano consecutivo
ao derrotar os Hangover no
jogo decisivo. No entanto, os
vencidos deram uma excelente
réplica, tendo a experiência dos
jogadores academistas aca-

Andebol de praia animou o Fontelo

bado por vingar na partida.
No escalão de rookies masculinos o Andebol Clube de Lamego arrecadou o primeiro lugar ao derrotar os 'Academicozinhos' que, apesar de terem
discutido o resultado até ao fim,
não conseguiram ultrapassar
a formação mais consistente
da formação lamecense.
Nos Rookies femininos apenas marcou presença a Asso-

ciação de Pais da Escola de S.
Pedro do Sul com duas equipas. A 'Hand Up A' logrou vencer a 'Hande Up B'.
Os árbitros, também em fase
de aprendizagem nesta vertente do andebol, foram nomeados pela Associação Andebol Viseu que juntamente
com a Câmara Municipal de
Viseu, prestou todo o apoio necessário para o sucesso. |

Página 20

A21

Andebol: Sporting contrata ex-selecionador português

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=782776

HOJE às 21:25
O Sporting anunciou a contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador de
Portugal, ao serviço do qual logrou o apuramento para o Euro 2000.
Zupo Equisoian assinou por duas épocas. O ponto alto da sua carreira foi alcançado ao serviço da
equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu dez temporadas, tendo conquistado
uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças das Taças europeias, duas ligas
espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.
Considero-me um técnico experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas,
jogas'. São palavras fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema,
sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz
Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo.
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Sporting oficializa Zupo - O Jogo

Tipo Meio:

Internet
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Jogo Online

Data Publicação:
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URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4690558

O Sporting confirmou a contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador de
Portugal, ao serviço do qual conseguiu o apuramento para o Euro2000, para dirigir a sua equipa de
andebol nas próximas duas épocas.
Zupo Equisoian, o treinador que o Sporting oficializou esta segunda-feira, treinou várias equipas da
principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da carreira foi alcançado ao serviço da equipa
do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu dez temporadas, tendo conquistado uma
Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças das Taças europeias, duas ligas espanholas,
duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.
Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada
Cuenca entre 2010 e 2014.
Em declarações ao site do Sporting, Zupo Equisoian apontou a conquista do campeonato nacional
como principal objetivo.
"Considero-me um técnico experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas,
jogas'. São palavras fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema,
sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz
Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo Equisoian.
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Andebol: Zupo é o novo treinador do Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2b19b01b

Técnico espanhol orientou a seleção portuguesa em 1999
há 24 minutos
O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Javier Zupo Equisoain para o comando
técnico da equipa de andebol.
O treinador espanhol assinou com os leões para as próximas duas temporadas, e traçou como
objetivo a conquista do campeonato.
Zupo já teve uma experiência em Portugal. Em 1999 orientou a seleção portuguesa, alcançando o
apuramento para o Europeu de Osijek em 2000.
Redação
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Notícias ao Minuto - Sporting contrata treinador espanhol Zupo, ex-selecionador
português

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3312a93a

Zupo Equisoian treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da
carreira foi alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu
dez temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças
das Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola. Entre
2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada Cuenca
entre 2010 e 2014. Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian apontou a
conquista do campeonato nacional como principal objetivo. "Considero-me um técnico experiente. A
disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas, jogas'. São palavras fundamentais para
entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema, sempre com respeito pelos adversários, e criar
um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a
jogo", rematou Zupo Equisoian.
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Sporting contrata treinador espanhol Zupo, ex-selecionador português de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6d44350

Andebol O Sporting anuncioua contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, exselecionador de Portugal, ao serviço do qual logrou o apuramento para o Euro 2000. Zupo Equisoian
apontou a conquista do campeonato nacional como principal objetivo ESTELA SILVA/LUSA O Sporting
anunciou a contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador de Portugal, ao
serviço do qual logrou o apuramento para o Euro2000, para dirigir a sua equipa de andebol nas
próximas duas épocas. Zupo Equisoian treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989,
mas o ponto alto da carreira foi alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona,
onde permaneceu dez temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça
europeia, duas Taças das Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça
espanhola. Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad
Encantada Cuenca entre 2010 e 2014. Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian
apontou a conquista do campeonato nacional como principal objetivo. "Considero-me um técnico
experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas, jogas'. São palavras
fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema, sempre com respeito pelos
adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz Simeone no Atlético de Madrid, é
trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo Equisoian. Continuar a ler Este verão mostramos-lhe, em direto,
o tempo nas principais praias de Portugal: veja aqui Comentar Clique aqui para cancelar a resposta.
Tem de ter a sessão iniciada para publicar um comentário.
20/7/2015, 22:23
Agência Lusa
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Sporting contrata Javier Zupo Equisoian para treinador
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Internet

Meio:
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20-07-2015

URL:http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=194112

20-07-2015 21:57
O ex-seleccionador de Portugal, que levou a equipas das quinas ao europeu de 2000, é o treinador do
leões para as duas próximas épocas.
A revelação foi feita pelo clube de Alvalade, que anunciou que Javier Zupo Equisoain é o novo técnico
da equipa principal de andebol do Sporting.
Zupo passou pelo comando técnico da selecção nacional, conseguindo o apuramento para o europeu
da modalidade em 2000.
Antes do ingresso no Sporting, o treinador espanhol esteve no Mundial do ano passado pelo Catar,
onde foi finalista vencido.
Zupo assina por duas épocas e em declarações ao portal dos leões aponta o Campeonato Nacional
como o principal objectivo. "O Sporting é um Clube com fome de títulos. Com trabalho e com garra
espero poder dar essa alegria ao Clube de voltar a ser campeão. É esse o meu grande objectivo".
Recorde-se que o Sporting chegou a tentar contratar Obradovic, que deixou o FC Porto, mas o novo
técnico da equipa de andebol leonina será Javier Zupo Equisoian.
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Portugal empata com a Roménia na estreia no Mundial sub-21
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6608ab5

20-07-2015 22:35
Na próxima ronda, na quarta-feira, Portugal defronta a Sérvia.
Mundial de sub-21 decorre no Brasil
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol empatou hoje com a Roménia (26-26), na primeira jornada do
Grupo B do Mundial de sub-21, que está a decorrer no Brasil, sofrendo o golo da igualdade a 17
segundos do final.
Em Uberlândia, Portugal podia ter somado um importante triunfo num grupo muito difícil, mas acabou
por permitir o empate aos romenos, num encontro em que esteve sempre à frente do marcador,
desde os 1.15 minutos da primeira parte até 17 segundos do final.
Os comandados de Luís Monteiro chegaram no primeiro período a ter quatro golos de vantagem em
diversas ocasiões, chegando ao intervalo a vencer por 15-11.
No início da segunda parte, Portugal atingiu uma vantagem de cinco golos (17-12), a maior em todo
o encontro, tendo entrado nos últimos 10 minutos com uma margem de quatro tentos (25-21), mas
apenas marcou um golo a partir daí, permitindo a recuperação.
Na marcação de um livre direto, quando Portugal jogava em inferioridade numérica, Dan Racotea
empatou o encontro, tendo Alexandre Cavalcanti tentado dar o triunfo a Portugal, mas viu o seu
remate ser bloqueado.
Miguel Martins, com sete golos, foi o melhor marcador de Portugal, com mais um tento do que
Cavalcanti e os mesmos do romeno Nicusor Negru.
No primeiro encontro do Grupo B, o Qatar derrotou a Espanha, por 27-26, com Sérvia e a Angola a
defrontarem-se mais tarde.
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Sporting contrata treinador espanhol Zupo
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Internet
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=87e375a8

20-07-2015 21:30
Zupo já foi selecionador de Portugal.
Francisco Javier 'Zupo' ao serviço do Portland San Antonio
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O Sporting anunciou hoje a contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador
de Portugal, ao serviço do qual logrou o apuramento para o Euro2000, para dirigir a sua equipa de
andebol nas próximas duas épocas.
Zupo Equisoian treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da
carreira foi alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu
dez temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças
das Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.
Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada
Cuenca entre 2010 e 2014.
Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian apontou a conquista do campeonato
nacional como principal objetivo.
"Considero-me um técnico experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas,
jogas'. São palavras fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema,
sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz
Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo Equisoian.
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Sporting contrata treinador espanhol Zupo, ex-selecionador português de andebol
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Internet
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Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

20-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e46f7178

20 de Julho de 2015, às 21:38
O Sporting anunciou hoje a contratação do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, ex-selecionador
de Portugal, ao serviço do qual logou o apuramento para o Euro2000, para dirigir a sua equipa de
andebol nas próximas duas épocas.
Zupo Equisoian treinou várias equipas da principal liga espanhola desde 1989, mas o ponto alto da
carreira foi alcançado ao serviço da equipa do Portland San Antonio, de Pamplona, onde permaneceu
dez temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Taças
das Taças europeias, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.
Entre 2008 e 2010 dirigiu a seleção italiana, regressando a Espanha para treinar o Ciudad Encantada
Cuenca entre 2010 e 2014.
Em declarações ao sítio do Sporting na internet, Zupo Equisoian apontou a conquista do campeonato
nacional como principal objetivo.
"Considero-me um técnico experiente. A disciplina é fundamental e costumo dizer 'como treinas,
jogas'. São palavras fundamentais para entender o que pretendo. Primeiro lutar pelo emblema,
sempre com respeito pelos adversários, e criar um bom ambiente de trabalho. Depois, como diz
Simeone no Atlético de Madrid, é trabalhar jogo a jogo", rematou Zupo Equisoian.
JEC // NFO
Lusa/fim
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Alavarium
reforça equipa
tri-campeã
Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
Em defesa do estatuto de tricampeão nacional, o Alavarium - Andebol Clube de Aveiro
já contratou três novas jogadoras para o plantel sénior feminino, agora às ordens do
treinador Herlander Silva. Maria Branca (ex-Académico do
Porto), que regressa a uma
casa que a formou, Inês Moleiro (Académica de Espinho)
e Tânia Braga (ex-Alpendorada) são os três reforços.
De acordo com Herlander
Silva, que também regressa aos
quadros técnicos do clube, as
novas jogadoras do clube chegam “com o sentido de manter
a aposta” em atletas jovens,
sendo que as contratações,
tanto de Inês Moleiro como de
Tânia Braga, tornaram-se possíveis, dada “a vinda delas para
a Universidade de Aveiro”.
Com as três novas jogadoras,
que se juntam a um plantel de
qualidade e já habituado a ser
campeão, o Alavarium estará
apto, na opinião do responsável técnico, a competir numa
prova “cada vez mais competitiva” e contra equipas que, ao
contrário das aveirenses, já começam “a investir financeiramente” para construir planteis
fortes. |
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Trio da Artística
segue hoje
para o Brasil
Andebol
Mundial de Sub/21

Ricardo Mourão, Diogo Oliveira e Miguel Baptista, jogadores da equipa sénior da Associação Artística de Avanca vai jogar na Divisão A1 na próxima época, integram a comitiva da Selecção Nacional de
Sub/21, que parte esta manhã
para o Brasil, onde vai participar no Campeonato do Mundo, que decorre entre o próximo dia 20 e 2 de Agosto, em
Uberlândia.
Depois do estágio em Guimarães, que incluiu uma deslocação a Leon, onde Portugal
realizou dois jogos frente à Espanha, com uma vitória (2825) e uma derrota (30-25), a
equipa nacional voltou a concentrar-se na última quartafeira passada, no Centro de Estágio de Rio Maior, onde prossegue, até ontem, o plano de
preparação traçado pela equipa técnica liderada por Luís
Monteiro.
No Mundial do Brasil, Portugal integra o Grupo B da
competição, juntamente com
a Espanha, Roménia, Sérvia,
Catar e Angola. O primeiro jogo
está agendado para o dia 20 de
Julho, frente à Roménia. Seguem-se a Sérvia (dia 22), Espanha (dia 23), Catar (dia 25) e,
para fecho da fase de grupos,
Angola (26 de Julho). |
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Sanjoanense quer estar
a 100% nos Nacionais
Andebol O clube de São João da Madeira apresentou, na última sexta-feira,
as linhas de orientação para a época desportiva 2015/2016
D.R.

Avelino Conceição
A direcção da Secção de Andebol da Associação Desportiva
Sanjoanense chamou a Imprensa até ao edifício da Torre da
Oliva, em São João da Madeira,
onde, na última sexta-feira,
apresentou o plano estratégico
da Secção de Andebol para a
época 2015/2016. Sendo um
dos clubes mais representativos do distrito, a Sanjoanense
tem como grande objectivo colocar, a curto prazo, as equipas
de todos escalões nos nacionais da modalidade, aspirando
à disputa de fases finais e conquistas de títulos.
Outra das metas da Direcção
é que cada escalão tenha sua
sustentabilidade financeira,
pretendendo o clube dotar-se
de técnicos credenciados numa perspectiva de valorizar
ainda mais o trabalho que se
tem efectuado. Com os objectivos bem delineados, José Pedro Silva, que a par de Manuel
Andrade lidera a secção, tem o
sonho de, a médio prazo, tornar a Sanjoanense numa referência do andebol nacional,

Responsáveis do clube quer torná-lo numa referência nacional

acreditando mesmo, que nos
próximos anos, o clube e a cidade possa ver a equipa sénior
masculina a competir na Primeira Divisão. Um objectivo
que não é colocado já para a
época que se avizinha, uma vez
que, depois de ter renovado
praticamente com todo o plantel da temporada passada, havendo a possibilidade de ainda
o reforçar com dois ou três jogadores, a tentativa é melhorar
o sexto lugar alcançado na 2.ª
Divisão Nacional de 2014/2015,
apesar dos seus responsáveis

terem ficado com a sensação
de que a equipa podia ter ido
um pouco mais além na tabela
classificativa.
Com 13 equipas de vários escalões, há a realçar duas novidades ao nível do comando
técnico dos juvenis. E se por
um lado Pedro Silva (ex-Arsenal de Canelas) chegar para dar
continuidade ao magnífico trabalho que tem vindo a ser feito
por Rui Andrade no sector feminino, já Miguel Orlando (exSão Paio de Oleiros) vai trabalhar com o sector masculino.

Estas duas entradas para um
escalão com “pernas para andar” são o exemplo da forte
aposta do clube ao nível do comando técnico.
O clube pretende de uma
maneira geral dar continuidade à boa época que terminou,
estando desde já marcado o arranque dos trabalhos de equipa sénior para 17 de Agosto,
sendo que o clube, através das
equipas dos escalões de Iniciados, Juvenis e Seniores, vai
participar, nos dias 4, 5 e 6 de
Setembro, no Torneio Internacional da Corunha, em Espanha. O arranque do andebol
feminino está agendado para
14 de Setembro.
O clube parte para 2015/2016
com um orçamento a rondar
os 58 mil euros, um pouco
acima do da época anterior,
continuando a sua “casa” a ser
o Pavilhão Municipal das Travessas. A Sanjoanense quer
também levar o andebol até às
escolas do concelho, no sentido de recrutar novos atletas e
formar novos talentos, sendo
que o clube tem, actualmente,
192 praticantes. |
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Andebol

Selecção de sub-21 leva ao ‘Mundial’
três jogadores de clubes minhotos

DR

Carlos Martins e Diogo Branquinho (ABC) e Pedro (Xico) estão nos convocados

A selecção nacional de andebol de sub-21 está de partida para o Brasil
onde participa no Campeonato do Mundo Sub-21 Brasil 2015, de 20 a de
Julho a 2 de Agosto. No convocados de Portugal estão três jogadores de
clubes minhotos, os pontas do ABC, Carlos Martins e Diogo Branquinho,
e o guarda-redes do Xico Andebol, Pedro Carvalho. A comitiva lusa parte
amanhã pelas 9.30 horas para Terras de Vera Cruz.
No Mundial do Brasil, Portugal integra o Grupo B, juntamente com a
Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola. O primeiro jogo está agendado para segunda-feira, dia 20 de Julho, frente à Roménia. Seguem-se a
Sérvia (dia 22); Espanha (dia 23), Catar (dia 25) e, para fecho da fase de
grupos, Angola (26 de Julho). Recorde-se que na fase de qualificação europeia Portugal integrou o grupo 7, com a Espanha e Ucrânia. A equipa
lusa registou uma vitória sobre a Ucrânia (37-32) e uma derrota frente à
Espanha (28-22). Valeram a Portugal o segundo lugar do grupo, que não
dava apuramento directo para o Mundial do Brasil. A desistência do representante da Oceania - aliada ao facto de ser o melhor segundo europeu não apurado - valeram a Portugal o passaporte para o Brasil.
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Andebol: Mundial sub-21

Branquinho e Martins
na seleção nacional

Mundial
de sub-21
decorre no
Brasil, entre
20 de julho e 2
de agosto

Seleção portuguesa de juniores

s andebolistas Branquinho e Martins, do
ABC, são dois dos
convocados para a
seleção nacional de sub21 da modalidade, que vai
disputar o mundial da categoria no Brasil. Convocado foi ainda Carvalho,
do Xico Andebol.
A seleção portuguesa parte para a competição com expetativas moderadas, após ter ficado
num grupo com Espanha,
Roménia, Sérvia, Catar e
Angola.
«O Grupo B é fortíssimo, levando a que os nossos jogadores tenham a
possibilidade de crescerem e de se desenvolverem ainda mais. Por ou-

O

tro lado, os dois jogos de
preparação com a Espanha e a vitória no segundo jogo em Leon, permitem-nos acreditar que
estamos preparados para a dureza desta competição», afirmou o selecionador português, Luís
Monteiro.
Nas primeiras três jornadas, Portugal vai defrontar a Espanha, atual
vice-campeã do mundo
sub-21, a Roménia, vice-campeã europeia de sub-19 em 2013, e a Sérvia,
que eliminou a seleção
lusa na qualificação para o Europeu de sub-20.
Além das formações
europeias, a seleção lusa
terá pela frente o Qatar,

treinado pelo espanhol
Valero Rivera, vencedor
do Mundial de seniores
com a Espanha em 2013 e
vice-campeão com o Qatar em 2015. No último jogo do grupo, Portugal joga
com Angola, treinada pelo
antigo andebolista português Filipe Cruz, que tem
contribuído muito para a
evolução do conjunto africano, segundo o técnico
Luís Monteiro.
Portugal, que não se
apurou diretamente no
Grupo 7 da fase de qualificação europeia, beneficiando da desistência do

concorrente da Oceânia,
participa no Mundial deste escalão pela nona vez,
tendo como melhor resultado o 3.º lugar em 1995,
na Argentina.
Portugal inicia a participação no Mundial sub-21 frente à Roménia, a
20 de julho, seguindo-se
a Sérvia, a 22, a Espanha,
a 23, o Catar, a 25, e Angola, a 26. O Mundial, que
vai decorrer entre 20 de
julho e 2 de agosto, tem
a Rússia como recordista de presenças no pódio, com um total de 10
medalhas, mas a Suécia
é a atual campeã, após ter
vencido a Espanha por
28-23 na final de 2013,
na Bósnia-Herzegovina.
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Andebol

Daniel Paiva
assinou pelo
FC Gaia
NOVIDADES. O FC
Gaia chegou a acordo
com o guarda redes Daniel Paiva, ex Académica de São Mamede, e
promoveu o regresso de
Miguel Galvão. Pedro
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AND’ PRAIA 2015 ‘ÚLTIMAS A SAIR/ O GAIENSE’ E ‘HAND GIRLS’ EM GRANDE FORMA

Classificações
Femininos

Meninas ‘O Gaiense’
dividem primeiro lugar
MÁRCIO FAUSTINO

As equipas de ‘O Gaiense’ voltaram a apresentar-se em bom
nível, no passado fim de semana, na praia junto ao Edifício
Transparente, em Matosinhos,
na segunda etapa do torneio
And’Praia, e continuam na luta
pelo apuramento para a fase
final nacional.
As ‘Hand Girls’ mostraram toda
a sua qualidade e talento ao
vencer os cinco jogos e conquistar o primeiro lugar da segunda
etapa,
ficando
empatadas na classificação
geral com as ‘Ultimas a Sair/
O Gaiense’ e o Chelsea Beach
Handball (16 pontos). “O nosso
objetivo é participar e a prova
disso é que juntamos nesta
equipa atletas que já não joga-

vam andebol”, disse a jogadora
responsável pelas ‘Hand Girls’,
Andreia Duarte, realçando “a
qualidade de todos os participantes, sobretudo das ‘Últimas
a Sair/ O Gaiense’ e Chelsea
Beach Handball”.
Apesar da competição não ser o
mais importante, Andreia
Duarte tem consciência “da
nossa qualidade, mas temos de
ser realistas e humildes. Ainda
faltam disputar muitos jogos e
aquilo que vamos fazer é dar o
nosso melhor, sabendo que
temos uma boa equipa e bastantes soluções”.
A liderança na classificação
geral é certamente um motivo
de satisfação para a Perpicola,
Restaurante Pingo de Fogo, bem
como ‘O Gaiense’, patrocinadores das ‘Hand Girls’.

Masters
1º Hand Girls
1º Chelsea Beach Handb.F
1º Últimas a Sair BHC - O Gaiense
4º Joga no Colete
5º Cenas e Coisas
Rookies
1º Rasta
1º As Pocahontas
3º Sem Limites
4º As Vegetas -Rookies F
5º As Babes

‘Última a Sair/O Gaiense’ perderam dois jogos nos contra ataques

‘ÚLTIMAS A SAIR/O GAIENSE’
FICARAM EM TERCEIRO
Depois de terem conquistado o
primeiro lugar na primeira etapa
do And’Praia, as ‘Últimas a Sair/
O Gaiense’ não tiveram sorte no

passado fim de semana, terminando em terceiro lugar. “Perdemos dois jogos nos contra
ataques”, lamentou a jogadora
Daniela Brás, justificando-se
com “alguma falta de concentração em momentos cruciais e
falta de eficácia”.
Apesar do terceiro lugar não ser
o que mais agrada à equipa nada
está perdido. “Estamos no primeiro lugar empatadas com
duas equipas, por isso vamos dar
tudo por tudo para continuar a
fazer um bom torneio”, rematou
Daniela Brás.
Certo é que esta equipa continua
a surpreender e a justificar a
aposta dos patrocinadores:
‘O Gaiense’, Doce Real, Andebol
7 e Flexsol.

‘Hand Girls’ foram as grandes vencedoras da 2ª Etapa

Classificações
Masculinos
Masters
1º
Antony
Morato
BHT/Lightnow
2º Os Repetidos
3º Os Gordos/apostaganha.pt - C. Naval de Leça
4º Vegetas
5º Os Sem Nome
Rookies
1º Os Gordos/ISMAI Clube Naval de Leça
2º Vegetas
3º Os Divorciados
4º Cannalonga BH
5º Os Gatões
Teenagers
1º Mini-Gentlemen
1º Os Gordos - Clube Naval
de Leça
3º Os Rotativos
4º Soltrafego/Vegetas BH
5º Os Renegados

Próximas etapas
3ª etapa - 17 a 19 de julho
em Matosinhos - Edifício
Transparente
4ª etapa - 24 a 26 de julho,
em Matosinhos - Vagas Bar
3ª Etapa começou ontem e termina amanhã
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AND’PRAIA 2015
‘Ultimas a Sair’ e
‘Hand Girls’ na frente
Pág.26

O campeonato regional de
andebol de praia continua
em Matosinhos, junto ao
Edifício
Transparente.
À entrada para a jornada
deste fim semana as
equipas ‘Últimas a Sair’ e
‘Hand Girls’, que têm o
apoio do nosso jornal,
dividiam o primeiro lugar
em masters femininos.
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A38

ID: 60171310

09-07-2015

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,63 x 10,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A39

ID: 60168760

09-07-2015

Tiragem: 4990

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,32 x 11,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

XII Torneio de Andebol
somou mais um sucesso

 Liliana Costa

Realizou-se nos passados dias 2, 3, 4 e 5 de
Junho, o XII Torneio de
Andebol – Terras de Lafões 2015, organizado pelo
Andebol Clube de Oliveira
de Frades. Estiveram em
competição no escalão
de “Juniores / Juvenis femininos” as equipas do
Andebol Clube de Oliveira
de Frades (ACOF), Ílhavo
AC, Juvemar, Académico,
Callidas Club e A. Ac.
Espinho.
A equipa vencedora do
Torneio foi o Académico,
sendo que as jogadoras
já são experientes nestas
andanças.

O jogo da vitória final
foi disputado no Pavilhão
Municipal de Oliveira de
Frades, onde o Académico
se sagrou vencedor. Neste
escalão tem se salientar
ainda o prémio Fair-Play,
que foi ganho pela equipa
da casa, o ACOF. Nos prémios individuais destacou-se a atleta da Juvemar,
Beatriz Mariz, como a
melhor jogadora e a atleta
do Espinho, Rita Pinho,
como melhor guarda-redes.
No escalão de “Iniciadas / Infantis”, a vitória no
Torneio foi para a equipa de
Águeda. Relativamente ao
prémio Fair-Play, este foi
ganho pelo APAESPSul,
o de melhor jogadora foi

atribuído à atleta do Académico, Rita Figueiredo, e o
da melhor guarda-redes foi
para a atleta da casa, Joana
Oliveira.
No escalão de “Minis
Mistos” a equipa da LAAC
conseguiu superar todas as
outras equipas que disputavam o referido escalão. O
prémio Fair-Play foi ganho
pela equipa do ACOF.
Paulo Rafael Almeida,
presidente do ACOF, “quer
agradecer a todas as equipas participantes, a todas
as pessoas que estiveram
no pavilhão a presenciar os
jogos e a todos os dirigentes do ACOF, que foram
incansáveis para que tudo
corresse bem.”
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ID: 60168760

09-07-2015

Tiragem: 4990

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,22 x 1,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

XII Torneio de Andebol somou mais
um sucesso em Oliveira de Frades
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