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CARLOS RESENDE E O JOGO DE HOJE COM PASSOS MANUEL

«Jogos como este
decidem muito...»
DM

Ponta direita Carlos Martins e Carlos Resende projetaram jogo com Passos Manuel

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho joga,
esta noite, a partir das
21h00, no reduto do Passos Manuel, em partida
relativa à 20.ª jornada do
Andebol 1.
A turma academista, que
ocupa a terceira posição,
quer vencer para consolidar o último lugar no pó-

dio e, ainda, poder aspirar com a chegada ao segundo lugar, ocupado pelo
Sporting, que recebe, também hoje, o Madeira SAD.
Carlos Resende, técnico
da turma minhota, diz que
o encontro de hoje é «mais
uma final», acrescentando
que, muitas vezes, é nestes
jogos que se decidem... os
campeonatos.

«O play-off é uma prova
de sprint e nós, tal como
Benfica, Porto e Sporting,
podemos ser campeões.
Temos de encarar todos os
jogos com seriedade. Valoriza-se, muitas vezes, o
nome do adversário, mas,
em boa verdade, os campeonatos não se ganham
nos jogos entre Benficca,
ABC/UMinho, Sporting e

Porto. O FC Porto, nos
últimos anos, tem sido
campeão, não porque ganhou todos os jogos com
os “grandes”, mas porque
não perdeu pontos com as
outras equipas. Ainda na
época passada foram campeões e, na fase final, não
tiveram um resultado positivo contra nós», lembrou.
Carlos Martins salientou que a equipa «não
vai facilitar» no jogo desta noite.
Esta época, o Sporting
tem sido um osso duro
de roer, mas o andebolista acredita que «tudo será
diferente» da próxima vez
que os leões medirem forças com o ABC/UMinho.
Eis os jogos de hoje:
Xico Andebol-Porto
(21h00), Sporting-Madeira (19h00), Passos Manuel-ABC/UMinho (21h00), Belenenses-Á. Santas (20h00)
e Benfica-Maia (20h30).
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Andebol: Checo Michal Kasal reforça o FC Porto
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O FC Porto anunciou hoje a contratação do andebolista checo Michal Kasal, que comparou a estrutura
da equipa dos "dragões" à do FC Barcelona. Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da
Eslovénia, depois de ter representado o FC Barcelona durante duas temporadas. "Todos conhecem o
FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito parecida com a do Barcelona. Quando soube
que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos da equipa. Gostei muito, joga um andebol
muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o reforço dos hexacampeões nacionais, em
declarações ao sítio oficial do clube e ao Porto Canal. O lateral-esquerdo, que esteve com a seleção
checa no Campeonato do Mundo, no Qatar, definiu-se como "um jogador muito forte no remate de
longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos mecanismos defensivos. Apesar de jovem, Kasal já
tem experiência europeia, tendo disputado alguns jogos na Challenge Cup, ao serviço do HC Zubri,
uma das formações mais fortes da República Checa, onde o Barcelona o descobriu. Para além disso,
disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo Celje, que ficou no quinto lugar do grupo C. Por
isso, admite que o facto de o FC Porto participar na Taça EHF também pesou na sua decisão: "Todos
os jogadores querem jogar nas competições europeias e sei que o clube tem como objetivo chegar à
'final four' da prova". Siga-nos no Facebook, no Google+ e no Twitter.
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"Queremos chegar à final-four da Taça EHF" - O Jogo
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Lateral-esquerdo checo que o FC Porto contratou está encantado por estar numa equipa que vai lutar
pelo sétimo campeonato consecutivo e aponta a objetivos altos na Europa
Michal Kasal, internacional A checo de apenas 20 anos, está encantado com as perspetivas que tem
no FC Porto. Vindo do Celje Pivovarna Lasko, equipa eslovena habituada a jogar a Liga dos Campeões,
o lateral-esquerdo falou a O JOGO. "Conheço o FC Porto da internet, joga um andebol rápido, sei que
estamos na luta pelo sétimo campeonato consecutivo e isso deixa-me encantado".
Já com a camisola 41 dos dragões vestida, o meia-distância de 2,09 metros disse: "Quero ganhar
tudo, só sei pensar assim e só assim o desporto e a competição fazem sentido. Já na Europa,
queremos chegar à final-four da Taça EHF".

Página 8

A9

ID: 57787689

04-02-2015

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,84 x 26,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DR

Fim de semana de emoções
fortes no andebol da Região

Sara Gonçalves, Madalena e Joana Ribeiro três gerações do Sports Madeira.

No rescaldo do fim de semana do
andebol madeirense, começando
pelos minis, no domingo cerca de
150 crianças, divididas entre os pavilhões da Bartolomeu Perestrelo e dos
Salesianos, disputaram jogos sem
efeitos de classificação e onde o prémio final foi a alegria e a motivação
para continuarem a praticar a modalidade. É de salutar a afluência dos
pais a estes jogos e o comportamento que tiveram durante toda a
manhã, apoiando constantemente
os filhos e as suas equipas.

Nos campeonatos regionais o destaque da jornada vai para o confronto
entre líderes em iniciados femininos.
CS Madeira A e Académico do Funchal disputaram um jogo intenso
com pormenores fantásticos das jovens jogadoras de ambas as partes.
Apesar da boa réplica das academistas, o Madeira acabou por ser mais
forte, vencendo por 23-15, e isola-se
assim no topo da classificação desta
1.ª fase do "regional". Nos masculinos, tudo na mesma, com os favoritos a vencerem confortavelmente.

Já nos infantis masculinos, o CD
Bartolomeu Perestrelo mantém-se
firme na liderança e parece não ter
encontrado ainda adversário à altura.
Nos femininos, novo encontro entre
líderes de onde saiu vencedor o CS
Madeira A perante o Bartolomeu Perestrelo, equipas que desta forma
ocupam o 1.º e 2.º lugares, respetivamente.
Nos juvenis femininos, Bartolomeu
Perestrelo (1.º) e CS Madeira A (2.º)
foram os vencedores da jornada.
Realce ainda para o Torneio Aberto
juvenis/juniores masculinos, onde os
juvenis surpreenderam os mais velhos. O Bartolomeu Perestrelo venceu os juniores do Madeira SAD A,
enquanto os juniores do CS Marítimo
empataram com os juvenis do Madeira SAD A.
Na 2.ª divisão em seniores masculinos, o Marítimo foi derrotado pelo
São Mamede, num jogo com arbitragem muito contestada por parte
dos verde-rubros e que assim podem
ter comprometido o acesso à fase final. Quem garantiu o apuramento
para o play-off da 1.ª Divisão foi o
Madeira SAD ao vencer o último classificado, o Xico Andebol.
Nos femininos, disputou-se uma
jornada dupla com grandes e emotivos momentos de andebol, perante
uma entusiástica plateia.
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ABC/UMinho conquista vitória frente ao Benfica
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A equipa minhota destacou-se mais uma vez ao vencer o Benfica por 29-24. Foi jogo sempre muito
activo, que permitiu ao ABC subir na classificação, ocupando agora o terceiro lugar. O ABC liderou
claramente o jogo, apesar de ter sido uma partida difícil para ambas as equipas, tal como afirmou
Carlos Resende. A equipa de Braga teve uma eficácia total nos sete metros marcados. Verificou-se
também uma grande dinâmica na disputa e uma grande organização táctica na equipa minhota. No
fundo, uma defesa coesa e um ataque eficaz culminaram na vitória. Porém, o Benfica sempre soube
acompanhar o ABC, não se distanciando muito do marcador. Ainda assim, a equipa de Braga esteve
quase sempre com uma superioridade de três golos. Tal como se verifica no resultado ao intervalo,
com o ABC a liderar por 17-14. Mais uma vez, destacam-se em jogo Nuno Pereira com sete golos
marcados para o ABC e Dario Andrade com sete golos para o Benfica. Nos três minutos finais do jogo,
era clara a vitória para o ABC, que se encontrava com uma superioridade de seis golos (28- 22). Este
jogo permitiu mostrar a força da equipa minhota, que mostrou ser capaz de liderar o marcador,
continuando assim a lutar pela conquista do título.
Fevereiro 3, 2015
Telmo Crisostomo
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Arsenal da Devesa triunfa sobre
FC Porto B e continua em segundo
SEGUNDO E TERCEIRO lugares da zona norte do campeonato nacional da II Divisão continuam em posse
de Arsenal da Devesa e AC Fafe, que venceram nas deslocações aos recintos do FC Porto B e S. Paio
de Oleiros. No horizonte define-se já um sonho de subida ao escalão maior.
18.ª jornada

DR

Disputa-se dia 14 de
fevereiro a 18.ª jornada da
zona norte do campeonato
nacional de andebol da II
Divisão. De acordo com o
calendário oficial da prova,
vão disputar-se os encontros
seguintes:
Ars. da Devesa-Académico
Ac. S. Mamede-FC Porto B
Boavista-Marítimo
AC Fafe-Sanjoanense
Santana-S. Paio Oleiros
Avanca-Fermentões
S. Bernardo-FC Gaia

Arsenal da Devesa festejou triunfo na visita ao recinto do FC Porto B

ANDEBOL
| Rui Serapicos |

O Arsenal Clube da Devesa venceu sexta-feira, por 24-25, na
deslocação ao recinto do FC
Porto B, em jogo a contar para a
17.ª jornada da zona norte do
campeonato nacional de andebol
da II Divisão. Em jogo da mesma ronda, o AC Fafe foi a S. Paio
de Oleiros vencer por 14-35.
Com estes resultados, na classificação liderada pela AA Avanca, as equipas minhotas seguem,
em segundo e em terceiro lugares, posições que podem abrir as
portas de acesso à fase de disputa da subida ao escalão maior do
andebol nacional.
No Pavilhão Municipal de

Gaia, onde decorreu o encontro
entre FC Porto B e Arsenal da
Devesa, o resultado final expressa um equilíbrio que se manteve
no início e na ponta final. Ao intervalo, os bracarenses atingiram um avanço de quatro golos
que geriram até meio da etapa
complementar. Nos derradeiros
minutos, os portistas voltaram a
ameaçar a igualdade.
Destacaram-se no plano individual Miguel Martins (8 golos)
entre os portistas e o esquerdino
Eduardo Salgado (11 golos) entre os bracarenses, que tiveram
também no pivot Carlos Osório
(6 golos) um elemento decisivo
na concretização.
Após empate a 6-6, o FC Porto
assmiu vantagem até aos 8-6, de

seguida o Arsenal empatou, 8-8,
com golos de Vasco Areias e
Eduardo Salgado, e passou para
a frente por 8-9, golo de Jorge
Rodrigues, aos 21 minutos.
Os ‘dragões’ igualam a 9-9,
mas os bracarenses passam para
9-13 ao intervalo. Também o
bom desempenho de Carlos Miguel, guarda-redes arsenalista,
explica em parte esta diferença.
O FC Porto iniciou a etapa
complementar a reduzir a desvantagem para 10-13 e o Devesa
a voltar a dilatar para 11-15.
Os portistas reduzem de novo
aos 13-15. Havia quase 20 minutos de jogo pela frente.
O técnico do Arsenal da Devesa, Rui Ferreira, pede uma paragem de tempo. No reatamento,

os bracarenses fazem golos por
Eduardo Salgado e Carlos Osório, o resultado passa novamente
para quatro golos de diferença a
favor dos bracarenses, 13-17.
Os portistas não se rendiam e
reduziam para 17-19. Ocorre a
exclusão de Vasco Areias e o FC
Porto aproveita a superioridade
numérica para fazer o 19-21.
Segue-se mais uma exclusão
para o Arsenal da Devesa, agora
a Carlos Osório. os portistas fazem o empate a 21 golos.
Na sua etapa decisiva, o Devesa faz 22-23 por Vasco Areias e
eleva para 22-24 por Carlos
Osório e Eduardo Salgado chega
aos 22-25.
O FC Porto reduziu para a diferença tangencial de 24-25.
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Diana Oliveira

Séniores femininas

Didáxis termina
estreia na II Divisão
em sexto lugar
da fase inicial
A A2D – Associação Académica
Didáxis, venceu sábado o ABC/
Manabola, no pavilhão da Didáxis em Riba de Ave, tendo vencido por 34-26. A equipa de Riba
de Ave vencia por 18-11 ao intervalo, tendo controlado na segunda metade, que concluiu com 8
golos de diferença. O destaque
vai, mais uma vez, para Diana
Oliveira e Filipa Gonçalves que
foram as melhores marcadoras
da equipa famalicense, com oito
e sete golos. A primeira participação da A2D em seniores no
campeonato nacional da II Divisão terminou com 6º lugar em
igualdade pontual com o 5º classificado. Mesmo sem conseguir
passar à fase em que se disputaria a subida de divisão, os resultados são considerados positivos,
tendo a Didáxis demonstrado a
qualidade do processo formativo
já que era a equipa mais jovem
em prova, maioritariamente
composta por atletas juvenis e
juniores.
Aspecto importante prende-se
com a melhor marcadora do
campeonato, Diana Oliveira, juvenil, com 108 golos marcados,
tendo sido 20 deles num só jogo ,
frente ao Lusitanos na vitória por
41-31. Na quarta posição desta
tabela ficou a também juvenil Filipa Gonçalves com 78 marcados.
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Alavarium e Feirense integram grupo complicado
Andebol
Nacional de Juvenis

APURADOS Na última semana decorreu, na sede da Federação de Andebol de Portugal,
o sorteio da segunda fase do
Campeonato Nacional de Juvenis, que vai determinar as
equipas que vão participar na
Fase Final da prova, que dará
a conhecer o novo campeão
nacional da categoria.
As formações do Feirense e

o Alavarium, que na primeira
fase ficaram, respectivamente,
no primeiro e segundo lugares
na Zona 3, ficaram agora integrados na Zona 2 da segunda fase da competição, juntamente com as equipas do Sismaria, Alto Moinho, Sporting
e Benfica.
Refira-se que o Benfica, tal
como o Feirense, são os únicos conjuntos do país que, até
ao momento, ainda não perderam qualquer jogo no Cam-

peonato Nacional, e que o
Sporting apenas foi derrotado
pelos seus rivais da capital. Ou
seja, prevê-se um grupo com
jogos muito complicados para
todas as equipas.
Equipas da região
com estreias difíceis
A primeira jornada, que arranca no próximo sábado, na
teoria não poderia ser mais
difícil para os conjuntos do
distrito. O Alavarium vai jogar

no recinto do Sporting, ao
passo que a tarefa do Feirense
também não será nada fácil,
uma vez que recebe o Benfica,
num jogo em que uma das
equipas (ou as duas em caso
de empate) vai, pela primeira
vez, perder pontos.
O primeiro embate desta fase da prova entre os clubes da
região vai acontecer à terceira
jornada, com o Feirense a receber o Alavarium no próximo dia 28. |

D.R.

Alavarium estreia-se na segunda fase frente ao Sporting
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Equilibrado e intenso
até ao último minuto
“Derby” O São Bernardo teve na agressividade defensiva a chave da vitória
no recinto da Sanjoanense. Guarda-redes estiveram em evidência
SANJOANENSE

19

D.R.

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Eduardo Carneiro, Fabian
Scheck (3), Ricardo Pinho (6), Pedro
Amorim, Bruno Pinho (4) e Ricardo
Coutinho (4) - sete inicial - Mansores,
Fábio Fernandes, António Brandão (1),
Hélder Santos, Fábio Cardoso, Xavier
Costa, Emanuel Silva e Eduardo Pereira
(1).

SÃO BERNARDO

21

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Diogo Batalha, João Esteves (1), Ulisses Ribeiro (3), Tiago Filipe
(1), Sérgio Gouveia (1) e Albano Lopes
(2) - sete inicial - Rui Silva, Luís Santos,
Augusto Pereira, Tiago Sousa (3), Tiago
Gonçalves (5), Rodrigo Gouveia, Leandro Rodrigues (1), Fernando Marques
(4) e João Massa.
Pavilhão Municipal das Travessas, em
São João da Madeira.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (Aveiro).
Ao intervalo: 11-13.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Com as duas equipas a apresentarem-se em igualdade pontual na tabela classificativa, previa-se um grande equilíbrio
neste jogo, como de resto já havia acontecido no da primeira
volta, que terminou com a divisão de pontos, face a uma
igualdade a 27golos. E também
da partida de sábado à noite, a
expectativa quanto ao vencedor manteve-se desde o primeiro minuto, acabando por
ser João Pinho, na baliza da

O São Bernardo venceu em São João da Madeira e ultrapassou a Sanjoanense na classificação

equipa de Aveiro, a segurar um
triunfo num jogo decidido nos
pormenores.
Com uma linha defensiva
bastante coesa, a equipa de Ulisses Pereira”estudou” bem os
pontos fortes da Sanjoanense e
não permitiu o ataque continuado dos locais, contando também com a segurança do seu
guarda-redes entre os postes.
Esta atitude conferia à equipa
visitante a possibilidade de vencer num pavilhão sempre muito
difícil e, após uma primeira parte
equilibrada, o S. Bernardo foi
para o intervalo com uma vantagem de dois golos.
A segunda metade foi praticamente “tirada a papel quí-

mico”da primeira, com a equipa
da casa a sentir dificuldades
para explanar o seu jogo aos
nove metros e só mesmo Ricardo Pinho, apesar de muito
marcado, ia colocando a Sanjoanense na discussão do jogo.
Isto porque foi sempre o São
Bernardo a estar na frente do
marcador, com uma vantagem
curta, é certo, permitindo apenas uma vez que os visitantes
igualassem (18-18) a três minutos do fim.
E o jogo acabaria mesmo por
se decidir nos últimos instantes,
quando o marcador assinalava
19-20.ASanjoanense ainda teve
a possibilidade de poder chegar
ao empate, mas a defesa do S.

Bernardo travou o ataque dos
locais e logo depois “arrancou”
um livre sete metros, que Albano Lopes se encarregou de
concretizar a 40 segundos do
final, acabando com a incerteza
quanto ao vencedor de uma
partida jogada sempre com
grande intensamente e em que
os guarda-redes brilharam nas
balizas e foram responsáveis
pelo baixo “score” final.
Ricardo Pinho (Sanjoanense)
e Tiago Gonçalves (São Bernardo), com seis e cinco golos
respectivamente, foram os melhores marcadores de um jogo
em a dupla de arbitragem fez
um trabalho que mereceu muita
crítica vinda das bancadas. |
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ANDEBOL E BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS

APD Braga venceu
DR

APD Braga contou com o apoio do público bracarense

A equipa de andebol em
cadeira de rodas da APD
Braga venceu, no fim de
semana, a equipa do Rovisco Pais da Tocha nos
dois jogos disputados no
Pavilhão de Ferreiros em
Braga, de ACR4 e ACR7.
Em ACR4, Braga venceu o 1.º período por 4-3
e o 2.º por 6-5, no “golo
de ouro”, depois do 5-5
no final dos 10 minutos.
Na modalidade rainha
que é o andebol de 7
(ACR7), Braga venceu
mais uma por 16-9.
Destaque para o desem-

penho dos guarda redes
José Gonçalves e Ricardo Mendes, assim como
os marcadores Sílvio Nogueira, Eduardo Gomes e
Gabriel Costa.
Com estas vitórias a APD
Braga mantém-se invicta
no campeonato nacional
– zona Norte, que lidera,
contando por vitórias todos os jogos disputados.

Vitória, também,
no basquetebol
No campeonato nacional
de basquetebol em cadeira de rodas a APD Braga

bateu Alcoitão por 43-31.
Com um início de jogo
muito bom Alcoitão faz 0-5,
obrigando a algumas correções defensivas e acertos de lançamento por parte dos atletas de Ricardo
Vieira. Assim a equipa da
casa recuperou e passou
para a frente de onde nunca mais saiu, apesar das
várias oportunidades da
equipa visitante, chegando
mesmo a meio do 3.º período ao empate a 25-25.
Com as faltas averbadas
a jogadores importantes
das duas equipas, no caso

de Braga (Gabriel Costa e
Sílvio Nogueira com 4 faltas cada) e Hugo Maia (Alcoitão) saíram do banco de
Braga jogadores com melhor resposta, evidenciando-se Manuel Vieira, José
Miguel e Ricardo Mendes,
ajudando a equipa a “fugir” nos últimos 12 minutos de jogo, dando ainda
chances de os menos utilizados conseguirem jogar
cerca de 2 minutos do final.
Com esta vitória a equipa bracarense mantém o
2.º lugar no campeonato
atrás da APD Sintra.
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ANDEBOL: 2.ª DIVISÃO NACIONAL

Arsenal da Devesa venceu no Porto
O Arsenal da Devesa
venceu no pavilhão do FC
Porto B por 25-24, em encontro da 17.ª jornada do
nacional de andebol da 2.ª
divisão, e manteve a segunda posição, com menos quatro pontos que o
líder Avanca.
O conjunto bracarense teve uma boa primeira parte com uma defesa
muito sólida, para o que
muito contribuiu o desempenho do guarda-redes Carlos Miguel. A 2.ª
parte começou com o FC
Porto a reduzir o marcador para 10-13, com um
golo de Pedro Moreira. O
Arsenal conseguiu fazer o
11-15, com dois golos de
Eduardo Salgado, mas os
portistas reduziram para
13-15, altura que o técni-

DM

Eduardo Salgado

co Rui Ferreira solicitou
um “time out”. Desta paragem resultam dois golos para os bracarenses,
por intermédio de Eduardo Salgado e Carlos Osório, e o resultado cifrava-se já em 13-17.
Mas os portistas conseguiram reduzir para 17-19.
Com Eduardo Salgado e
Carlos Osório a passarem
o resultado para 18-21, nes-

ta altura deu-se a primeira exclusão do jogo para
o Arsenal (Vasco Areias).
O FC Porto aproveitou a
superioridade numérica e
fez o 19-21. Surgiu, então,
nova exclusão para o Arsenal, tocando agora a “sorte” a Carlos Osório. Com
a superioridade numérica
os portistas fazem o empate a 21 golos.
O jogo entrava na fase decisiva e Vasco Areias fez o
22-23 e Carlos Osório o 2224. Altura então para Eduardo Salgado selar a contagem
dos bracarenses com mais
um golo (22-25). O FC Porto ainda chegou aos 24-25,
mas por aí se ficou. Eduardo Salgado, com onze golos, foi o melhor marcador
da equipa, seguindo-se Carlos Osório (6).

Resultados
Fermentões-Académico .......................................... 25-21
FC Porto-Arsenal .................................................... 24-25
Marítimo-S. Mamede ............................................... 24-27
Sanjoanense-S. Bernardo ....................................... 19-21
S. Paio Oleiros-Fafe ................................................ 14-37
Avanca-Santana ....................................................... 31-12
Gaia-Boavista ........................................................... 33-20
Classificação
Avanca ........................................................................... 48
Arsenal Devesa ............................................................. 44
AC Fafe.......................................................................... 43
S. Mamede..................................................................... 38
Marítimo ........................................................................ 38
S. Bernardo ................................................................... 38
Sanjoanense .................................................................. 36
Gaia ................................................................................ 33
FC Porto B .................................................................... 31
Fermentões ................................................................... 31
Boavista ......................................................................... 28
S. Paio Oleiros.............................................................. 26
Académico ..................................................................... 25
Santana .......................................................................... 17
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JUNIORES
ABC goleou
O ABC recebeu e
goleou o Alavarium
por 48-19, em encontro da 14.ª jornada do
campeonato nacional de
juniores em andebol,
e segue na segunda
posição, com menos
três pontos que o líder
Águas Santas, que recebeu e bateu o vizinho
Maia por 27-26.
Na terceira posição,
com menos cinco pontos que os bracarenses,
está o Gaia, que nesta
ronda recebeu e bateu o
Santo Tirso por 27-23.
Noutros encontros
da jornada, o FC Porto
foi derrotado, no seu
reduto, pelo Infesta
(28-27), e caiu para
a quarta posição, e o
Xico também perdeu em
casa com o Avanca, e
está na oitava posição,
com 22 pontos.
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Seleção francesa de andebol visita mais uma vez o Palácio do Eliseu
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A seleção francesa de andebol foi recebida por François Hollande depois de se ter sagrado mais uma
vez campeã do mundo no Qatar. A visita ao Palácio do Eliseu está longe de ser uma novidade para a
equipa, que desde 1995 se sagrou cinco vezes campeã do mundo, duas campeã olímpica e três
campeã da Europa. Apesar de ter recebido a camisola da equipa das mãos do capitão Jérôme
Fernandez, dificilmente o Presidente da República francês fará parte das opções de Claude Onesta
para os próximos jogos. A equipa gaulesa foi a primeira a festejar o pentacampeonato do mundo e
promete não ficar por aqui, até porque o próximo mundial, em 2017, se jogará em território francês.
Selfielysée pic.twitter.com/BBf59cnSRl - NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) 3 fevereiro 2015
03/02 18:59 CET
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Michal Kasal reforça FC Porto - O Jogo
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Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o Barcelona
durante duas temporadas.
O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do andebolista checo Michal Kasal, que comparou
a estrutura da equipa dos "dragões" à do Barcelona.
"Todos conhecem o FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito parecida com a do
Barcelona. Quando soube que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos da equipa. Gostei
muito, joga um andebol muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o reforço dos
hexacampeões nacionais, em declarações ao site do clube.
O lateral-esquerdo, que esteve com a seleção checa no Campeonato do Mundo, no Catar, definiu-se
como "um jogador muito forte no remate de longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos
mecanismos defensivos.
Apesar de jovem, Kasal já tem experiência europeia, tendo disputado alguns jogos na Challenge Cup,
ao serviço do HC Zubri, uma das formações mais fortes da República Checa, onde o Barcelona o
descobriu.
Para além disso, disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo Celje, que ficou no quinto lugar
do grupo C. Por isso, admite que o facto de o FC Porto participar na Taça EHF também pesou na sua
decisão: "Todos os jogadores querem jogar nas competições europeias e sei que o clube tem como
objetivo chegar à 'final four' da prova".
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Emoções fortes no andebol madeirense
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Artigo | Ter, 03/02/2015 - 15:37
No fim-de-semana em que se decidiu no Qatar mais um Campeonato do Mundo, a favor da França,
numa prova que contou com a presença da dupla de árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca, várias gerações estiveram em competição na Madeira e em comum tinham a paixão pelo
Andebol e uma plateia bem composta o que demonstra a força e vivacidade do andebol na Madeira..
Começando pelos minis, no domingo cerca de 150 crianças, divididas entre os pavilhões da
Bartolomeu Perestrelo e dos Salesianos, disputaram jogos sem efeitos de classificação e onde o
prémio final foi a alegria e a motivação para continuarem a praticar a modalidade. É de salutar a
afluência dos pais a estes jogos e o comportamento que tiveram durante toda a manhã, apoiando
constantemente os filhos e as suas equipas.
Nos campeonatos regionais o destaque da jornada vai para o confronto entre líderes em iniciados
femininos. CS Madeira A e Académico do Funchal disputaram um jogo intenso com pormenores
fantásticos das jovens jogadoras de ambas as partes. Apesar da boa réplica das academistas, o
Madeira acabou por ser mais forte vencendo por 23-15 e isola-se assim no topo da classificação desta
1.ª fase do "regional". Nos masculinos, tudo na mesma, com os favoritos a vencerem
confortavelmente.
Já nos infantis masculinos, o CD Bartolomeu Perestrelo mantém-se firme na liderança e parece não
ter encontrado ainda adversário à altura. Nos femininos, novo encontro entre líderes de onde saiu
vencedor o CS Madeira A perante o CD Bartolomeu Perestrelo, equipas que desta forma ocupam o 1.º
e 2.º lugares, respetivamente.
No escalão de juvenis femininos, CD Bartolomeu Perestrelo (1.º) e CS Madeira A (2.º) foram os
vencedores da jornada.
Para terminar, realce para o Torneio Aberto em juvenis/juniores masculinos, onde as equipas de
juvenis surpreenderam os mais velhos. O CD Bartolomeu Perestrelo venceu os juniores do Madeira
SAD A, enquanto os juniores do CS Marítimo empataram com os juvenis do Madeira SAD A.
Na 2.ª divisão em seniores masculinos, o Marítimo foi derrotado pelo São Mamede, num jogo com
arbitragem muito contestada por parte dos verde-rubros e que assim podem ter comprometido o
acesso à fase final. Quem garantiu o apuramento para o play-off da 1.ª Divisão foi o Madeira SAD ao
vencer o último classificado, o Xico Andebol.
Nos femininos, disputou-se uma jornada dupla com grandes momentos de andebol. Jogos bem
disputados e emotivos onde as muitas pessoas que se deslocaram ao Pavilhão do Funchal
seguramente não se arrependeram.
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES
Infantis Femininos
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Resultados: Infante 12 - B. Perestrelo 30; Académica FC - Madeira B V; Camacha FC - Madeira SAD
V.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (10 pts), Madeira B (10), Madeira A (9), Madeira SAD (5),
Infante (2), Académico (0) e Camacha (0).
Infantis Masculinos 1.ª divisão
Resultados: Académico 14 - Bartolomeu Perestrelo 31; Marítimo 24 - Infante 26.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (12 pts), Infante (10), Marítimo (6) e Académico (4).
Infantis Masculinos 2.ª divisão
Resultados: CDE Santana 16 - Madeira SAD 23.
Classificação: CE Levada (6 pts), Madeira SAD (6), CDE Santana (1).
Iniciados Femininos
Resultados: Madeira A 23 - Académico 15; Bartolomeu Perestrelo 25 - Camacha 19; Madeira B 17 Infante 29.
Classificação: Madeira A (12 pts), Académico (10), Bartolomeu Perestrelo (8), Camacha (8), Infante
(6) e Madeira B (4).
Iniciados Masculinos
Resultados: Bartolomeu Perestrelo B 25 - Infante 28; Marítimo 19 - Madeira SAD 33; Bartolomeu
Perestrelo A 31 - Académico 20.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo A (11 pts), Madeira SAD (11), Académico (8), Marítimo (8),
Infante (5) e Bartolomeu Perestrelo B (4).
Juvenis Femininos
Resultados: Madeira B 10 - Madeira A 45; Infante 16 - Bartolomeu Perestrelo 35.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (12 pts), Madeira A (10), Infante (6) e Madeira B (4).
Juvenis Masculinos
Resultados: Bartolomeu Perestrelo 40 - Marítimo 20.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (6 pts), Académico (6), Madeira SAD (6), CESanta Cruz (3),
Marítimo (3).
Juvenis/Juniores Masculinos
Resultados: Madeira SAD (jun.) 41 - CDE Santa Cruz (juv.) 22; Madeira SAD (juv.) 24 - Marítimo
(jun.) 24.
Classificação: Marítimo (jun.) (7 pts), Madeira SAD (jun.) (5), Bartolomeu Perestrelo (juv.) (3),
Madeira SAD (juv.) (3), CE Santa CRuz (juv.) (1), Marítimo (juv.) (1) e Académico (juv.) (0).
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Modalidades - Andebol - Andebol: FC Porto reforça-se com ex-Barcelona |
Maisfutebol.iol.pt
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O FC Porto anunciou esta terça-feira contratação do andebolista checo Michal Kasal. O jogador de 21
anos chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o Barcelona durante duas
temporadas. Mais artigos: Andebol: Benfica iguala ABC no terceiro lugar Andebol: Qatar faz história e
está na final do Mundial
há 15 minutos
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Checo Michal Kasal reforça FC Porto
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Andebolista chega do RK Celje da Eslovénia O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do
andebolista checo Michal Kasal, que comparou a estrutura da equipa dos dragões à do FC Barcelona.
Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o FC Barcelona
durante duas temporadas. "Todos conhecem o FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito
parecida com a do Barcelona. Quando soube que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos
da equipa. Gostei muito, joga um andebol muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o
reforço dos hexacampeões nacionais, em declarações ao site oficial do clube e ao Porto Canal. O
lateral-esquerdo, que esteve com a seleção checa no Campeonato do Mundo, no Qatar, definiu-se
como "um jogador muito forte no remate de longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos
mecanismos defensivos. Apesar de jovem, Kasal já tem experiência europeia, tendo disputado alguns
jogos na Challenge Cup, ao serviço do HC Zubri, uma das formações mais fortes da República Checa,
onde o Barcelona o descobriu. Para além disso, disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo
Celje, que ficou no quinto lugar do grupo C. Por isso, admite que o facto de o FC Porto participar na
Taça EHF também pesou na sua decisão: "Todos os jogadores querem jogar nas competições
europeias e sei que o clube tem como objetivo chegar à 'final four' da prova".
, 3 fevereiro de 201520:01
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Checo Michal Kasal reforça FC Porto
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O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do andebolista checo Michal Kasal, que comparou
a estrutura da equipa dos "dragões" à do FC Barcelona.
Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o FC Barcelona
durante duas temporadas.
"Todos conhecem o FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito parecida com a do
Barcelona. Quando soube que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos da equipa. Gostei
muito, joga um andebol muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o reforço dos
hexacampeões nacionais, em declarações ao sítio oficial do clube e ao Porto Canal.
O lateral-esquerdo, que esteve com a seleção checa no Campeonato do Mundo, no Qatar, definiu-se
como "um jogador muito forte no remate de longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos
mecanismos defensivos.
Apesar de jovem, Kasal já tem experiência europeia, tendo disputado alguns jogos na Challenge Cup,
ao serviço do HC Zubri, uma das formações mais fortes da República Checa, onde o Barcelona o
descobriu.
Para além disso, disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo Celje, que ficou no quinto lugar
do grupo C. Por isso, admite que o facto de o FC Porto participar na Taça EHF também pesou na sua
decisão: "Todos os jogadores querem jogar nas competições europeias e sei que o clube tem como
objetivo chegar à 'final four' da prova".
Carlos Barros
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35 atletas convocadas para jogos com Portugal e Brasil
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Andebol feminino
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
O técnico da seleção angolana sénior feminina de andebol, João Florêncio, convocou trinta e cinco
jogadores para a preparação do torneio internacional Angola 40 anos e do torneio pré-olimpico.
As pré-selecionadas devem concentrar-se a 19 de fevereiro, afim de tomarem contacto com o
programa de preparação.
A prova, que serve de preparação para o torneio pré-olímpico, terá a participação das seleções
principal de Angola e uma de esperanças e contara ainda com Brasil (campeã em título) e Portugal.
Para esta empreitada apenas uma atleta vinda do estrangeiro foi chamada, a guarda-redes Stephanie
Lukau, do Buxtheuder da Alemanha. É a segunda vez que esta atleta vai vestir a camisola do sete
nacional, depois do torneio das quatro nações em Outubro de 2014.
A equipa campeã nacional, do 1.º de Agosto, tem oito jogadoras convocadas, enquanto o Petro de
Luanda detém o maior número de atletas, quinze.
: Ngalula Kanka, Liliana Paixão (ASA), Iovania Quinzole, Helga Quimeia, Ivete Simão, Honorina
Matomona, Matilde André.
: Dalva Peres, Helena Paulo, Albertina Kassoma, Elizabeth Cailo, Wuta Dombaxi, Lurdes Monteiro,
Cristina Branco, Rossana Quitongo, Natalia Bernardo.
: Helena de Sousa, Sara Luis, Lisandra Salvador
a: Delfina Mungongo, Marilia Quizelete, Rissia Oliveira, Vilma Nenganga, Maura Galheta, Manuela
Paulino, Manuela Paulino, Joana Costa, Iracelma da Silva, Patrica Barros, Luisa Kiala, Azenaide Carlos,
Mária Pedro, Marta dos Santos, Teresa Almeida.
03-02-2015 20:41A equipa campeã nacional, do 1.º de Agosto, tem oito jogadoras convocadas,
enquanto o Petro de Luanda detém o maior número de atletas, quinze.
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João Florêncio chama 35 atletas para duplo compromisso
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As pré-selecionadas concentram-se no dia 19 de fevereiro.
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
O técnico da seleção sénior feminina de andebol de Angola, João Florêncio, convocou trinta e cinco
jogadoras para a preparação do torneio internacional Angola 40 anos e do torneio pré-olimpico.
As pré-selecionadas, segundo o documento enviado esta terça-feira à Angop, devem concentrar-se a
19 de fevereiro, a fim de tomarem contacto com o programa de preparação.
A prova, que serve de preparação para o torneio pré-olímpico, terá a participação da seleção principal
de Angola e uma de esperanças e contará ainda com Brasil (campeã em título) e Portugal.
A equipa campeã angolana, do 1º de Agosto, tem oito jogadoras convocadas, enquanto o Petro de
Luanda detém o maior número de atletas, quinze.
03-02-2015 18:15O técnico da seleção sénior feminina de andebol de Angola divulgou a lista de
convocadas para o torneio internacional Angola 40 anos e para o torneio pré-olímpico.
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Michal Kasal reforça FC Porto
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Michal Kasal reforça andebol do FC Porto
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto anunciou hoje a contratação do andebolista checo Michal Kasal, que comparou a estrutura
da equipa dos "dragões" à do FC Barcelona.
Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o FC Barcelona
durante duas temporadas.
"Todos conhecem o FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito parecida com a do
Barcelona. Quando soube que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos da equipa. Gostei
muito, joga um andebol muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o reforço dos
hexacampeões nacionais, em declarações ao sítio oficial do clube e ao Porto Canal.
O lateral-esquerdo, que esteve com a seleção checa no Campeonato do Mundo, no Qatar, definiu-se
como "um jogador muito forte no remate de longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos
mecanismos defensivos.
Apesar de jovem, Kasal já tem experiência europeia, tendo disputado alguns jogos na Challenge Cup,
ao serviço do HC Zubri, uma das formações mais fortes da República Checa, onde o Barcelona o
descobriu.
Para além disso, disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo Celje, que ficou no quinto lugar
do grupo C. Por isso, admite que o facto de o FC Porto participar na Taça EHF também pesou na sua
decisão: "Todos os jogadores querem jogar nas competições europeias e sei que o clube tem como
objetivo chegar à 'final four' da prova".
03-02-2015 19:43Michal Kasal, de 21 anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter
representado o FC Barcelona durante duas temporadas.
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Checo Michal Kasal reforça FC Porto

Tipo Meio:

Internet
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Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=8f8723d7

03-02-2015

20:01 . Record Por Record O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do andebolista checo
Michal Kasal, que comparou a estrutura da equipa dos dragões à do FC Barcelona. Michal Kasal, de 21
anos, chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o FC Barcelona durante duas
temporadas."Todos conhecem o FC Porto. Tem uma estrutura muito profissional, muito parecida com
a do Barcelona. Quando soube que vinha para cá, pesquisei informação e vi três jogos da equipa.
Gostei muito, joga um andebol muito parecido com o espanhol, muito rápido", afirmou o reforço dos
hexacampeões nacionais, em declarações ao site oficial do clube e ao Porto Canal. O lateral-esquerdo,
que esteve com a seleção checa no Campeonato do Mundo, no Qatar, definiu-se como "um jogador
muito forte no remate de longe" e mostrou-se preparado para melhorar nos mecanismos defensivos.
Apesar de jovem, Kasal já tem experiência europeia, tendo disputado alguns jogos na Challenge Cup,
ao serviço do HC Zubri, uma das formações mais fortes da República Checa, onde o Barcelona o
descobriu. Para além disso, disputou a atual edição da Liga dos Campeões pelo Celje, que ficou no
quinto lugar do grupo C. Por isso, admite que o facto de o FC Porto participar na Taça EHF também
pesou na sua decisão: "Todos os jogadores querem jogar nas competições europeias e sei que o clube
tem como objetivo chegar à 'final four' da prova".
20:01 . Record
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SCH recebe Sporting Clube de Portugal para os oitavos da Taça
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O Sporting da Horta (SCH) vai receber o Sporting Clube de Portugal em jogo a contar para os oitavos
de final da Taça de Portugal Fidelidade de Andebol no próximo sábado, 7 de fevereiro, pelas 21h00.
Ambas as equipas primodivisionárias vem de vitórias claras dos 16 avos de final. Os faialenses foram a
Amarante vencer os locais por 19-43 e os leões venceram o Madeira SAD em casa por 31-24. A vitória
garante a presença nos quartos de final que se disputam a 28 de fevereiro.
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Duração: 00:01:02

Sport TV3 - Notícias
ID: 57787965

OCS: Sport TV3 - Notícias

01-02-2015 06:13

Mundial de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=9bf292b9
Mundial de Andebol:
- França é a campeã do mundo.

Repetições: Sport TV3 - Notícias , 2015-02-01 20:43
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Duração: 00:01:03

Sport TV5 - Notícias
ID: 57788859

OCS: Sport TV5 - Notícias

01-02-2015 05:59

Mundial de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=4e777dae
Mundial de Andebol:
- França é a campeã do mundo.
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ID: 57757336

23-01-2015

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,59 x 26,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 57726236

22-01-2015

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,33 x 19,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 57654700

22-01-2015

Andebol

Tiragem: 6250

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,81 x 9,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juniores Masculinos
Sanjoanense, 28 - Ílhavo, 21
A Sanjoanense regressou à competição, que, diga-se,
pouco competitiva devido ao pouco número de jogos para
o escalão. Contudo, os alvinegros encararam a missão que
tinham com seriedade e determinação e desde o início
mostraram ao que vinham.
Mais personalizados que o adversário, chegaram ao
intervalo a vencer por 15-11.
Na segunda parte, a Sanjoanense confirmou a sua
supremacia, tendo vencido por 13-10.
O resultado final ficou nos 28-21, mostra que a Sanjoanense começa a ganhar sustentabilidade e, apesar da
competição ser pouco exigente, como referimos antes, o
que prejudica a evolução, a Sanjoanense continua com o
seu trabalho de preparação do maior número possível de
atletas para o escalão superior.
Força, rapazes.
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Tiragem: 6250

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,40 x 11,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

1/16 Taça Portugal
AD Sanjoanense/Mário Rui, L.da, 34 - ISMAI, 36

Últimos sete minutos matam o sonho e a surpresa
A Sanjoanense foi um difícil obstáculo ao primo divisionário ISMAI, que possui vários atletas com outra
experiência competitiva. Mas quem assistiu ao jogo
não viu grande diferença entre as equipas.
A Sanjoanense, com grande atitude desde o início,
mostrou que queria fazer a surpresa e quase conseguiu. O resultado esteve sempre nivelado, muitas
das vezes com os alvinegros na frente do marcador.
Foram aguentando até onde foi possível. Contudo,
nos últimos sete minutos, com o ISMAI a vencer por
um golo, algumas decisões bastante discutíveis da
dupla de arbitragem dificultaram a já difícil tarefa da
Sanjoanense. Mesmo assim, até ao final, mesmo com
inferioridade e contra uma defesa excessivamente
dura, os alvinegros foram aguentando e mantiveram-se em jogo, mas a diferença que o ISMAI tinha de
três golos foi forte demais e permitiu ao ISMAI vencer
a partida.
Foi pena o resultado, mas ficou provado que a Sanjoanense tem uma equipa com talento, atitude e ambição, que
vende caro cada jogo que disputa.
Um agradecimento ao bastante público presente e à claque Força Negra, que deu uma força adicional à equipa.
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ID: 57687102

08-01-2015

Andebol

Tiragem: 6250

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,61 x 7,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Agenda

10/01/2015

Seniores Masc.		
ADS/Mário Rui,L.da - Ac. S. Mamede Mun.Travessas
Iniciados Fem		
ADS - Ac. Espinho A
Mun. Travessas		
Iniciados Fem.		
ADS A - Vacariça		
Mun. Travessas		
Infantis Fem.		
ADS - Canelas		
Mun. Travessas		
Infantis Masc.		
Avanca - ADS		
Com. Adelino D. Costa
						

21h00
19h00
15h00
11h00
11h30

Minis Masc.		
Iniciados Fem.		
Iniciados Masc.		
Minis Masc.		
Iniciados Masc.		

9h30
11h00
15h00
14h05
14h00

11/01/2015

ADS B - C.D. Feirense A
ADS - Ac. Espinho B
ADS B - C.D. S. Bernardo
C.D. Feirense B - ADS A
Estarreja A.C. - ADS A

Mun. Travessas
Mun. Travessas		
Mun. Travessas		
Lavandeira		
Mun. Estarreja		
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