Revista de Imprensa

1. Andebol - Muito orgulho na derrota, Bola (A), 04/06/2018

1

2. Selecção de andebol perde com Roménia, Diário de Notícias da Madeira, 04/06/2018

2

3. Juvenis da Bartolomeu sagram-se vice-campeões, Diário de Notícias da Madeira, 04/06/2018

3

4. Andebol - Kielce tira título a Gilberto, Jogo (O), 04/06/2018

4

5. Andebol - Juvenis do CALE sagram-se campeãs, Jornal de Notícias, 04/06/2018

5

6. Recorde de inscrições nos jogos da capital, Jornal de Notícias, 04/06/2018

6

7. Andebol - Moniz na Starligue com Pontault-Combault, Record, 04/06/2018

7

8. Andebol - Gilberto perde Superliga, Record, 04/06/2018

8

A1

ID: 75286823

04-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,68 x 26,72 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Muito orgulho
na derrota
-) Portugal reduz desvantagem
para a Roménia, com a qual perdeu na qualificação do Europeu
ANDEBOL - EUROPEU-2018 - 6.' JOR.

Pavilhão Romeo Lamandi,
em Buzau (Roménia)
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19 INTERVALO 13

Paula Visan (GR) (1)
Denisa Dedu (GR)
loana Pristavita (2)
Melinda Geiger (2)
Eliza Buceschi (10)
Andreea Adespii
Elena Florica
Ana Maria Ticu
Cristina Lasio (3)
Valentina Elisei (3)
Laura Popa (2)
Crina Pintea (2)
Daniela Ratiu (2)
Raluca Bacaoanu
Laura Chiper (4)
Ana Maria Dragut (1)
HORATIU PASCA

Jéssica Ferreira (GR)
Isabel Góis (GR)
Mariana Lopes (4)
Francisca Marques
Bebiana Rodrigues (2)
Cristiana Morgado (1)
Mónica Soares (6)
Cláudia Correia
Maria Inês Pereira (2)
Soraia Lopes (4)
Telma Amado (3)
Soraia Fernandes
Patrícia Rodrigues (3)
Carolina Gomes
Beatriz Sousa (3)
Maria Fátima Suare
ULISSES PEREIRA

ÁRBITROS

Marina Duplii e Olena Kaverina (Ucrânia)

A Seleção Nacional feminina perdeu com a
Roménia, ontem, em Buzau, por 28-32, em
encontro referente à 6.a jornada de
qualificação para o Campeonato da Europa
de França-2018. «Contra uma das
melhores seleções mundiais» e já
qualificada, conforme recordou o treinador
Ulisses Pereira, Portugal entrou mal, a
perder por 2-9. Patrícia Rodrigues, Maria
Pereira, Telma Amado, Bebiana Sabino,
Mónica Soares e Isabel Góis jogaram de
início e sentiram dificuldades, perante três
mil espectadores. Reagiram e a Roménia
atingiu o intervalo a ganhar por 19-13.
Retomado o encontro, Portugal melhorou e
tentou encurtar ainda mais a desvantagem,
com a ajuda de Jéssica Ferreira na baliza.
Nos últimos 10 minutos, a equipa até teve a
hipótese de reduzir a diferença, face às
dificuldades de concretização da Roménia.
No final do encontro, Ulisses Pereira
enalteceu as jogadoras. Lembrou que
Portugal perdera sempre por mais de sete
golos em todos os encontros com a
Roménia até ao momento. «Cedemos mas
fizemos um resultado que nos deve deixar
muito orgulhosos. A nossa defesa 4x1x1
funcionou bem e o ataque com sete
jogadoras foi eficaz», justificou.
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Portugal perdeu por 32-28 na sua despedida da fase de qualificação.

Selecção de andebol
perde com Roménia
A selecção de Portugal de andebol feminino perdeu ontem com
a Roménia por 32-28, no último
jogo da fase de qualificação para
o Campeonato da Europa - França 2018, disputado em Bazau. Ao
intervalo a formação romena já
vencia por 19-13.
A equipa portuguesa, que integra quatro jogadoras do Madeira
Andebol SAD - as madeirenses
Isabel Góis e Beatriz Sousa (3 golos) e as continentais Mónica

Soares (6) e Cristiana Morgado
(1) - teve uma prestação positiva,
mas impotente para contrariar o
maior poderio da selecção romena, que, de resto, terminou esta
fase de qualificação no primeiro
lugar do grupo, com 10 pontos.
Portugal terminou a sua participação no último lugar deste
Grupo 4, apenas com derrotas,
muito embora tenha oferecido
boa réplica na maioria dos jogos
que disputou.
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Madeirenses foram muito competitivos.

Juvenis da Bartolomeu
sagram-se vice-campeões
A formação de juvenis masculinos
do Clube Desportivo Bartolomeu
Perestrelo em andebol sagrou-se
ontem vice-campeã nacional da II
Divisão, depois de ter perdido a final para o CD Póvoa de Varzim por
25-23, com 13-11 ao intervalo favorável aos madeirenses.
Uma final disputada na Póvoa de
varzim e com a equipa da casa a
contar com o natural apoio dos
seus adeptos, numa partida, digase, ingrata para os jovens madeirenses que estiveram grande parte
do tempo de jogo sempre no comando do marcador.
Urna escassa vantagem que, num

jogo equilibrado, foi perdida mesmo nos minutos finais. Um resultado, ainda assim, gratificante para
os jovens madeirenses comandados pelo técnico Hélder Sapeta.
O CD Bartolomeu Perestrelo alinhou com Nuno Câmara (4), Afonso Gouveia (2), Gabriel Alves, João
Costa, João Freitas (3), José Zacarias (9), João Gonçalves, César Velosa, Miguel Abreu (4), António
Camacho (1) e Marco Freitas.
O CD da Póvoa terminou esta
fase final com 12 pontos, seguido
pelos madeirenses com 10 pontos.
O terceiro lugar foi ocupado pelo
Sporting B com 8 pontos. H.D.P.
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MULO A GILBERTO
Gilberto Duarte terminou a
carreira no Wisla Plock
perdendo o jogo que decidiu
o título polaco, com o Kielce,
por 33-29. O lateral-esquerdo
português, que na próxima
época vai representar o
Barcelona, marcou quatro
golos. Na Alemanha, na
última jornada da Bundesliga, o Wetzlar, de João Ferraz
(3), bateu o Estugarda por 2636 e terminou em11°. O
Flensburgo foi campeão.
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Juvenis do CALE
sagram-se campeãs
O Clube de Andebol de Leça (CALE) conquistou ontem o título nacional de juvenis femininos, ao vencer o juventude do Mar, por 29-25, em
Sines, na terceira e última
jornada da fase final. As leceiras perdiam ao intervalo por 18-14, mas recuperaram na segunda parte.
s.s.
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Recorde de
inscrições nos
jogos da capital
Olisipíadas tiveram este ano cerca de 17 500 inscrições.
Fase final decorreu este fim de semana e foi uma alegria
Inês Banha
locais@jn.pt

Gonçalo, 11 anos,
participou no basquetebol,
no futebol e no andebol.
Beatriz, nove anos, apostou
na natação, que já praticava,
e estreou-se no atletismo,
onde conheceu Leonor, de
sete. Já Carolina, de oito, optou pelo judo, enquanto Raquel, de 10, preferiu, na festa final das Olisipíadas - que
decorreu no fim de semana
no Campo de Jogos Le de
Maio (INATEL) -, dedicar-se
a experimentar o boxe, o
skate e o rapei. Ao todo, a
4.' edição dos jogos de Lisboa contou com cerca de
17500 atletas entre os seis e
os 14 anos - um novo recorde de inscrições, garantiu
ontem, após o desfile das 24
freguesias da cidade, o vice-presidente da Câmara,
Duarte Cordeiro.
LISBOA

"Faltam 30 segundos!",
grita o monitor, enquanto
dezenas de crianças, com
coletes de cores diferentes,
correm em redor de um minicampo de futebol. Algumas estão já cansadas e o
passo é mais lento, mas outras não desistem de, até ao
apito final, tentar colocar o
maior número de objetos na
caixa da sua equipa. Entre
elas estão Beatriz e Leonor,
do Areeiro. "Conheceram-se hoje, mas já são amigas",
garantem as mães que, na
bancada, não perdem pitada
do que se passa no relvado
do complexo desportivo localizado em Alvaiade.
CONVÍVIO É PRIORIDADE

Ana Bravo, mãe de Beatriz,
elogia o caráter lúdico da
modalidade. Ali, ao contrário do que acontece noutras,
não se vislumbram emblemas de clubes desportivos -

um das formas das crianças
participarem, ainda que a
representação seja sempre
em nome da sua freguesia.
"Este contacto [entre freguesias] devia acontecer
mais vezes, não só nas Olisipíadas", sugere Carla
Cruz, dos Olivais. A filha,
Carolina, ganhou uma medalha no judo e, por isso,
não hesita em dizer que esta
edição foi melhor que a do
ano passado - ainda que,
aqui, ganhar não seja o que
mais importa.
Lançadas no final de 2014,
as Olisipíadas visam promover um estilo de vida saudável e permitir que as crianças de Lisboa experimentem vários desportos. Ao
todo, são 15 as modalidades
de competição, apurando-se para a fase final os vencedores das fases locais, organizadas nas 24 freguesias
da cidade. o

VOZES

Exibição
de ginástica
foi um dos
momentos
do dia de ontem

Carla Cruz

Gonçalo Moreira

44 anos - Olivais

u anos - Areeiro

"A única crítica que
tenho é que [a festa
final] deveria ser
noutra altura. A
minha filha mais
velha, que esteve
aqui a participar,
foi-se embora
porque tinha
de estudar
para um teste"

"Este ano joguei
basquetebol,
futebol e andebol.
Gosto de participar,
do convívio
e de ganhar.
Este ano [as
Olisipíadas] foram
um bocadinho
melhores... porque
ganhámos"
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ANDEBOL

Moniz na Starligue
com Pontault-Combault
O guarda-redes do Belenenses,
João Moniz (23 anos), está a caminho
do Pontault-Combault, de Gonçalo Ribeiro, que subiu à Starligue francesa.
"Estou ansioso por começar este novo
projeto", disse.
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Gilberto perde Superliga
Gilberto Duarte despediu - se
ontem da Polónia, coma derrota
(29-33) da sua equipa, o Wisla
Plock, na deslocação a Kielce, no
segundo e último jogo da final cio
playoff da Superliga. O lateral esquerdo marcou quatro golos,
mas sem conseguir anular a van tagem (33-28) que o adversário
já trazia do primeiro duelo.
Já João Ferraz terminou a Bundesliga com urna vitória, pois o
Wetzlar foi ganhar (36-26) ao
campo do Stuttgart , com três go -

los do lateral direito português.
A equipa germânica ficou em 11"
lugar e fora da Europa, numa
prova ganha pelo Flcnsburg.
Os dois internacionais, mais o
central Wilson Davyes (Dunkerque de França), viajam hoje para
Cluj, na Roménia, onde irão juntar -se ao estágio cia Seleção, que
está a preparar o playoff de apuramento para o NI undial'2019,
frente à Sérvia. De preparação,
estão agendados jogos-treino
com a Roménia. A.R.
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