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ANDEBOL

Quintana imperial
na Islândia
-› Guarda-redes faz 20 defesas e
ajuda na vitória da Seleção, que
hoje volta a defrontar islandeses
ANDEBOL — PARTICULAR

Kaplakriki.
em Hafnarfjordur. na Islândia
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•
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Per Olesen e Claus Pedersen, da Dinamarca
COED COHEN

Luso-cubano Quintana dedshio na Islândia

Portugal ganhou à Islândia no primeiro de
dois jogos particulares, que servem de
preparação para o play-off de junho de
acesso ao Mundial de 2017, em França.
Em Hafnarfjordur, a Seleção bateu os
anfitriões por 32-28, voltando a vincar o
poderio ofensivo, desta vez aliado a uma
excelente exibição de Alfredo Quintana,
com 20 defesas na baliza lusa! A partida
foi sempre equilibrada e a equipa
orientada por Rolando Freitas foi
descobrindo com sucesso o caminho do
golo, através de transições rápidas, tendo
por protagonistas Fábio Vidrago e Pedro
Portela, que ontem festejava o 26.°
aniversário. A Islândia esteve quase
sempre na frente, mas a resposta lusa
deu-se logo a seguir ao intervalo, com
três golos consecutivos — dois de
Pedroso e um de Portela (18-20). A partir
daí, só aos 23-22 Portugal não esteve
em vantagem, conseguindo recuperá-la
de imediato (24-28 com 52 minutos
jogados), mais uma vez com o brilho de
Quintana na baliza, mesmo perante
jogadores de grande qualidade como
Gudjonsson ou Palmarsson — que
cumpria o 100.° jogo pela seleção da
casa. Portugal volta a defrontar a Islândia
esta tarde, às 19.30 horas.
HC
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Associação e novo clube assinaram ontem um protocolo. FOTO AAM

Clube D. Mar e Serra nasce
no andebol madeirense
O andebol madeirense conta a
partir de ontem com mais um
clube, o Clube Desportivo Mar e
Serra.
Este feito foi 'celebrado' com
uma conferência de imprensa
dada na Associação de Andebol
da Madeira, onde para além da
assinatura do protocolo entre a
AAM e a nova colectividade serviu para apresentar mais dois
eventos que têm lugar este fimde-semana.
Nelson Araújo, presidente do
novo clube, fez questão de frisar
o seu reconhecimento por todo
o apoio dado pela Associação
desde o primeiro momento e garantiu o máximo empenho da
colectividade na formação de
jovens atletas.
Para oficializar esta parceria,
os representantes de ambas as
instituições assinaram um protocolo de 2 anos que garante o
apoio da AAM através da isenção do clube das taxas de inscrição dos seus atletas mais jovens
e a oferta do material desportivo
fundamental para darem início
à modalidade.
Depois seria a vez de apresentar o Torneio de Abertura de Seniores Masculinos, que será disputado entre as equipas do Marítimo e o AM Madeira SAD, em
partidas a duas mãos e que tem
como objectivos principais a
promoção da modalidade e a an-

gariação de fundos que reverterão para uma instituição de solidariedade social.
Estes jogos serão realizados
hoje às 20 horas no Pavilhão do
Marítimo e no sábado, também
à mesma hora, mas no Pavilhão
do Funchal.
Rodolfo Ferreira, administrador do Madeira SAD, enalteceu
esta iniciativa da AAM e lançou
um desafio à mesma e às Câmaras Municipais para que no futuro estes jogos se realizem fora
do Funchal.
Já pelo Marítimo estiveram
presentes o coordenador geral,
Marco Costa e o treinador, Paulo Vieira, que considerou uma
excelente oportunidade para a
sua equipa recuperar níveis
competitivos após uma longa
pausa de natal, ainda para mais
frente a um adversário da valia
como o é o Madeira SAD.
Por fim, Emanuel Alves lançou a jornada dupla de seniores
femininos que acontece na tarde
de sábado e no domingo e onde
o Madeira SAD e Club Sports
Madeira terão pela frente como
adversários o Colégio João Barro e o Juve Lis. As partidas de
sábado (16 e 18 horas) estarão
associadas ao jogo dos Masculinos, onde haverá uma barraca
na entrada do Pavilhão do Funchal para angariar fundos que
serão doados a uma instituição.
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Selecção portuguesa de andebol vence Islândia por 32-28 em jogo particular
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06/01/2016 23:18 Achou este artigo interessante? A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a
Islândia por 32-28 no primeiro de dois jogos particulares de preparação para o 'play-off' do Mundial de
2017. Em jogo disputado na cidade islandesa de Hafnarfjordur, a equipa visitante conseguiu equilibrar
na primeira parte e ao intervalo a Islândia estava a vencer por tangencial 17-16. No início da segunda
parte, a equipa lusa passou pela primeira vez para a frente do marcador, tendo chegado aos quatro
golos de vantagem já a caminho do final da partida. "Foi um excelente jogo de andebol, tal como tinha
acontecido com as duas partidas na Suíça. Com mais uns dias de trabalho e com aquilo que
conseguimos trabalhar com base no que fizemos nos jogos da 'Yellow Cup', apresentámos hoje
melhorias significativas em termos defensivos, sofrendo apenas 11 golos na segunda parte",
comentou o selecionador nacional, Rolando Freitas, citado pela Federação Portuguesa de Andebol. O
técnico nacional enalteceu o desempenho dos jogadores lusos, que enfrentaram "ao melhor nível" uma
das boas equipas da Europa, quinta classificada no último Europeu. "Estou contente com o
desempenho dos jogadores que acreditaram ser possível jogar ao melhor nível frente a uma. No
entanto, foi apenas mais um passo naquilo que acreditamos ser o trabalho que estamos a desenvolver
com vista ao 'play-off' de junho", acrescentou.
06/01/2016 23:18
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Académico e ADEF
Carregal do Sal com
saídas difíceis
Aveiro Depois de um longo período de férias, jogos estão
de regresso e as equipas do distrito têm missões difíceis

Académico joga no sábado no pavilhão do Alavarium, em Aveiro

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

Silvino Cardoso
Com algumas críticas face a
tanto tempo de paragem, os
campeonatos regressam no
próximo fim-de-semana, com
algumas equipas a terem jogos
bastantes difíceis. São os casos
de Académico de Viseu e ADEF
de Carregal do Sal que terão
de jogar, respectivamente, com
Alavarium Andebol Clube

(Aveiro) e Beira Mar.
Tanto os academistas, orientados por Marco Rodrigues,
como a formação carregalense, comandada por Luís
Cardantas, têm pela frente adversários com um andebol
bastante mais evoluído e com
jogadores bem mais experientes.
Ainda assim, e porque depois das festas as equipas surgem, por vezes, com aspirações renovadas, quer em Viseu
e em Carregal do Sal, a espe-

rança num resultado positivo
é grande. |
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AC Oliveira de Frades
não resistiu em Ílhavo
Andebol feminino
Nacional de Seniores

O único campeonato disputado no passado fim-de-semana foi o do Nacional de Seniores Femininos - zona Centro, prova onde está a participar a equipa do Andebol Clube
de Oliveira de Frades que digase não conseguiu sair com um
resultado positivo do Pavilhão

da Encarnação frente ao líder
o Ílhavo Andebol Clube.
Sem a mesma capacidade da
época passada, também devido à integração de jovens
que andam ainda à procura de
maior experiência, o objectivo
das oliveirenses tem sido cumprido e passa pela melhor participação possível com a dignificação do andebol na região
de Lafões. |
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Gilberto Duarte marcou seis golos à Islândia

:1.) 0$ Boa exibição coletiva no primeiro
triunfo português nesta fase de preparação

Jogo completo
bate irlandeses
isLArana

El

Complexo Kaplaknid em Nafnarfjreiur.
ISLÂNDIA. 8 Gústavsson (Gr). e A_
Edvardsson (Gr); V. Svavarsson (4); K.
Kristjánsson; A. Pálmarsson (6);
Kárason. A. Haligrimsson (4); A. Atlason
(1); G. Sigurcisson (7); S.Gucijónssorr, O.
Gudmundsson; A Gunnarsson (1); A.
Petersson (2); R. Gunnarsson (2); S.
Sigurrnannsson T. Konradsson (1) 8.
Gunnarsson; G. Ileigason
Treinador: Gunnar Magnusson.
PORTUGAL. Alfredo Quintana (Gr) e
Ricardo Candeias (Cr); Tiago Pereira (1);
Fabio Vidrago (6); Pedro Solha (1).
Claudio Pedroso (5); Ricardo Pesqueira;
»sé Costa (2), Antonio Areia (4); Fabio
Magalhaes (2k, Jorge Silva; Rui Silva;
Gilberto Duarte (6), Tiago Rocha (2).
Boskp Bjelanovic; Pedro Portela (3)
Treinador: RolandoFreitas
AOIIITERVAL01716.

MIM« FERRO
••• Ao contrário dos dois jogos anteriores na Yellow Cup,
em que Portugal quebrou no
final, o queperrnitiu o triunfo
de Suíça e Austria, ontem, no

terceiro encontro desta fase
de preparação, a Seleção Nacional, após ter equilibrado a
partida na primeira parte, nos
segundos 30 minutos dominou e terminou muito melhor
do que o adversário, que está a
cumprir um programa de treino tendo em vista a presença
no Campeonato da Europa,
que se inicia na Polónia no
próximo dia15. Resultado que
surpreendeu o muito púbico
que lotou o pavilhão.
Para além da capac idade concretizadora de Fábio Vidrago e
Gilberto Duarte, há que destacaro grande desempenho de
Alfredo Quintana, que defendeu 21 dos 49 remates do adversário.
Hoje, no último jogo de preparação da seleção portuguesa, os dois países voltam a defrontar-se.

DEFESAS

A eficiência

defensiva
de Alfredo
Quintana na
baliza
portuguesa, concreti-

zada com 21
defesas em
49 remates
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Andebol Portugal
ganha primeiro
amigável à Islándia
• A seleção portuguesa de
andebol venceu, ontem, a
Islândia por 32-28, em
Hafnarfjordur. no primeiro
dos dois jogos particulares
com a congénere nórdica finalista do Euro de 2016 -.
integrados no estágio de
preparação para o play-off
do Mundial de 2017.
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ANDEBOL. É já amanhã que a
Seleção sub- 20 inicia o Torneio
das Quatro Nações, em Mêda,
frente à Alemanha. Num
torneio que conta também com
a Espanha e a França, o
selecionador Luis Monteiro
frisa que o objetivo passa por
"procurar aumentar o índice
competitivo da equipa; fazer
urna avaliação do trabalho que
tem vindo a ser feito com esta
geração", bem como
"perceber qual é o nível da
equipa", que jogará frente a
três das melhores formações
mundiais do escalão.
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AN DEBOL

Estreia na Islândia
com nota positiva
R
Depois de duas derrotas na
Yellow Cup, na Suíça, Portugal
esteve bem melhor em mais um
jogo de preparação visando o
playoff de apuramento para o
Mundial de 2017. Desta vez, bateu a Islândia por 32-28, no primeiro de dois jogos nos arredores
de Reiquejavique (o seg-undo é
hoje). Os islandeses preparam,
por sua vez, a nona presença em
fases finais de um Europeu.
A Seleção Nacional acabou por
fazer a diferença na 2aparte, após
ter ido para intervalo a perder
(17-16). Fábio Antunes e Gilberto
Duarte, com seis golos cada, foram os melhores artilheiros de
Portugal, mas coube 'a António
Areia selar o resultado, com golos nos últimos minutos. Primeiro nos sete metros, depois numa
jogadade contra-ataque. Na baliza, Alfredo Quintana também
ajudou a consolidar a diferença
de quatro golos.
"Foi um excelente jogo de'
andebol, tal como tinha acontecido com as duas partidas na
Suka.Apresentámos melhorias
significativas em termos deferi s ivos, sofrendo apenas llgolos

Xe 28 32 III
ISLÂNDIA. PORTUGAL
A. Rristjanspon O .11. Ergam
Gts EXC

GLS Ext

o

o
o
o
o
o
o

oO
O ADUINTANA O
GÚSTAVSSON
F ANTUNES 6
SIGUROSSON 7
6
PÁLMARSSON 6 O
G. DUARTE
C. PEDROSO 5
HAUGRIAASSON 4 1
4
SVAVARSSON 4 1
A. AREIA
GUNNARSSON 2 O
P.PORTELA 3
A. PETERSSON 2 O
JOSÉ COSTA 2 1
RNAROSSON4110
XONRAOSSON 1 O
A. ATLASON .1 O
GUNNARSSON 1 O
GUOJÓNSSON O O

F. MAGALHÃES 2
TIAGO ROCHA 2
TIAGO PEREIRA 1
PEDRO SOLHA 1
R. PESQUEIRA O

AO INTERVALO:17 16
LOCAL: Pavilhão de Hafnarfinrdur
ARBITRO: Per Olesen (DIN)

na segunda parte", analisou o
selecionador Rolando Freitas.
"Estou contente com o desempenho dos jogadores, que acreditaram ser possível jogar ao
melhor nível frente a uma das
boas equipas da Europa, 5a no
último Campeonato Europeu.
No entanto, foi apenas mais um
passo com vista ao playoff de
junho." O A.P.M.

MATADOR. Cláudio Pedroso fez 5 golos
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Portugal vence Islândia em jogo particular
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07-01-2016 00:01
Este foi o primeiro de dois jogos particulares de preparação para o 'play-off' do Mundial de 2017.
Foto: LUSA
Rolando Freitas, selecionador português de andebol
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Islândia por 32-28 no primeiro de dois jogos
particulares de preparação para o 'play-off' do Mundial de 2017.
Em jogo disputado na cidade islandesa de Hafnarfjordur, a equipa visitante conseguiu equilibrar na
primeira parte e ao intervalo a Islândia estava a vencer por tangencial 17-16.
No início da segunda parte, a equipa lusa passou pela primeira vez para a frente do marcador, tendo
chegado aos quatro golos de vantagem já a caminho do final da partida.
"Foi um excelente jogo de andebol, tal como tinha acontecido com as duas partidas na Suíça. Com
mais uns dias de trabalho e com aquilo que conseguimos trabalhar com base no que fizemos nos jogos
da 'Yellow Cup', apresentámos hoje melhorias significativas em termos defensivos, sofrendo apenas
11 golos na segunda parte", comentou o selecionador nacional, Rolando Freitas, citado pela Federação
Portuguesa de Andebol.
O técnico nacional enalteceu o desempenho dos jogadores lusos, que enfrentaram "ao melhor nível"
uma das boas equipas da Europa, quinta classificada no último Europeu.
"Estou contente com o desempenho dos jogadores que acreditaram ser possível jogar ao melhor nível
frente a uma. No entanto, foi apenas mais um passo naquilo que acreditamos ser o trabalho que
estamos a desenvolver com vista ao 'play-off' de junho", acrescentou.

Página 12

A13

Luís Monteiro, seleccionador nacional, faz o lançamento do Torneio das Quatro Nações
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Em Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel, a partir de sexta-feira, Portugal vai defrontar três das
melhores formações mundiais do escalão de Sub20. Todos os jogos vão ser transmitidos pela
ANDEBOL|tv. A seleção nacional de Juniores A concentrou-se esta segunda-feira em Mêda, para um
estágio que prepara a sua participação no Torneio das Quatro Nações , competição que decorre nos
próximos dias 8, 9 e 10 de Janeiro e conta com a presença das selecções nacionais juniores
masculinas de Portugal, Espanha, França e Alemanha. Os jogos (ver calendário abaixo) realizam-se
em Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel e este torneio representa mais uma etapa na
preparação para a qualificação para o Campeonato Europeu Sub20 Masculinos - prova a ter lugar em
Portugal, de 8 a 10 de Abril de 2016, com todos os jogos terão transmissão online em directo pela
Andebol|TV. O seleccionador nacional, Luís Monteiro, deu a conhecer os objetivos para a participação
da formação lusa, falando também de cada um dos adversários de Portugal. Os nossos objetivos para
este torneio passam por procurar aumentar o índice competitivo da equipa; fazer uma avaliação do
trabalho que tem vindo a ser feito com esta geração; perceber qual é o nosso nível e em que patamar
estamos quando jogamos contra adversários que são três das melhores equipas mundiais , começa
por esclarecer Luís Monteiro. Ao mesmo tempo, queremos dar tempo de jogo a todos os jogadores,
para podermos aparecer em Abril (nota - data em que se disputa, em Portugal, o apuramento para o
Europeu de Sub20) num nível mais elevado do que o que estamos agora . No Torneio das Quatro
Nações, Portugal vai bater-se com três formações de altíssimo gabarito, como França, Alemanha e
Espanha. Daí que Luís Monteiro deixe escapar alguma dificuldade em identificar qual dos três será o
adversário mais difícil para Portugal. A França é campeã do Mundo. Uma seleção fortíssima que tem
um conjunto de atletas fortíssimos, de um nível muitíssimo elevado. Talvez seja a seleção mais forte.
Depois, temos a Espanha, que foi quarta no Mundial de Sub19, disputado em Agosto na Rússia. A
Espanha tem sempre gerações interessantes, um jogo muitíssimo bem construído, que aparece
sempre com um ou outro jogador que se destacam bastante e é uma provavelmente a equipa mais
rica em termos de conteúdo de jogo , vai esclarecendo o seleccionador nacional. Depois, temos a
Alemanha. É um 'top' oito do Mundial mas que nesse mesmo Mundial não esteve na sua máxima
força, ao contrário do que acontecerá neste Torneio das Quatro Nações. Tem um jogador de
referência, o central, que não disputou o Mundial de Sub19 para poder estar no Mundial de Sub21, e
agora vai aparecer em Portugal, o que vai fazer com que o nível competitivo desta seleção suba
bastante . Em resumo, Luís Monteiro afiança que são três selecções que estão num patamar muito
semelhante e há poucas as que estão a este nível na Europa e no Mundo . Uma das selecções que está
a este nível é, segundo Luís Monteiro, a Eslovénia que, curiosamente, faz parte do nosso grupo de
apuramento para o Europeu. A Eslovénia foi vice campeã do Mundo desta geração de sub19, em
Agosto passado . Recorde-se que para além de Portugal e Eslovénia, fazem parte do grupo 8 de
apuramento para o Europeu as seleções da Roménia e da Estónia. AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA
ÁRBITROS E PROFESSORES Aproveitando a organização do estágio da seleção de Juniores A na Mêda
e sua participação no Torneio das Quatro Nações, a Associação de Andebol da Guarda e a Delegação
do Desporto Escolar da Guarda, realizaram hoje uma Acção de Formação para árbitros e professores
de Andebol. A acção, que decorreu na Escola Secundária da Mêda, passou pela Observação do treino
da seleção portuguesa , no Pavilhão Municipal da Mêda, e destinada aos professores, enquanto os
alunos abordaram as Leis de Jogo, sinalética, preenchimento dos boletins e outros procedimentos .

Página 13

Foi preletor Fernando Humberto, antigo árbitro internacional e atual delegado da Federação de
Andebol de Portugal (FAP). Após o almoço, e com Pedro Vieira, membro da equipa técnica da seleção
de Juniores A, para uma plateia de professores, abordou as Estratégias para o ensino/ treino do
Andebol , enquanto Fernando Humberto se dirigiu aos alunos, falando sobre Leis de Jogo, sinalética ,
em sessão prática que decorreu no pavilhão. CALENDÁRIO DO TORNEIO DAS QUATRO NAÇÕES - Dia
8 de Janeiro - Mêda: 15h30 - Espanha-França 20h30 - Portugal-Alemanha - Dia 9 de Janeiro - Figueira
de Castelo Rodrigo: 18h00 - Alemanha-Espanha 20h00 - Portugal-França - Dia 10 de Janeiro - Pinhel:
15h00 - França-Alemanha 17h00 - Portugal-Espanha
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A15

ID: 62550705

06-01-2016

Tiragem: 8000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,87 x 24,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Vladica Andrejic reforça
Andebol Clube de Fafe

LATERAL ESQUERDO Vladica Andrejic, proveniente do Gréciano Pas Aeropos (Grécia) está garantido como reforço da equipa de andebol do Fafe.
Também nas cogitações, mas não confirmado, está o lateral direito Andrejic.

DR

José António Silva, técnico do AC Fafe, está a reforçar a sua equipa para a segunda metada da temporada

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A direcção do Andebol Clube de
Fafe garantiu o reforço do lateral
esquerdo Vladica Andrejic, mas
pode ter falhado a aquisição do
lateral direito Dusan Andrejic. O
treinador da colectividade fafense, José António Silva, contactado ontem pelo Correio do Minho, expressou reservas em
relação à contratação de Dusan
Andrejic, explicando que o Diomidis Argous, clube ao qual o lateral direito ainda está ligado,
dois dias depois de ter dado o
seu acordo terá dificultado a situação.
"A questão complicou-se, o

Clube fafense está a procurar reforçar as laterais do
seu plantel para abordar a
segunda metade da temporada. Para a ala esquerda já garantiu o sérvio Vladica Andrejic, de 30 anos.
Em cima da mesa, para a
ala direita, está Dusan Andrejic, sérvio de 24 anos.
clube (Diomidis Argous) levantou problemas que antes não tinha levantado e esta era uma posição para nós prioritária, para a
qual não temos, de momento,
outra alternativa", adiantou o

técnico fafense.
O Andebol Clube de Fafe, que
regressou na presente temporada
ao escalão maior do andebol nacional, ocupa actualmente, com
17 jogos disputados, o 11.º lugar
da classificação da I Divisão,
com 23 pontos, tendo abaixo de
si apenas o Belenenses — clube
que tem um jogo em atraso, a
disputar, em Braga, frente ao
ABC/UMinho, no próximo dia
12 de Janeiro.
O próximo jogo da equipa do
Andebol Clube de Fafe é em casa, dia 16, para a 18.ª jornada do
campeonato, frente ao Águas
Santas, orientado pelo bracarense Paulo Faria, que ocupa a sexta posição com 35 pontos.
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A16

ID: 62551401

06-01-2016

Tiragem: 10838

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,47 x 5,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AGENDA

1

Andebol em
conferência

A Associação de
Andebol da
Madeira celebra pelas 11
horas um protocolo com
um novo clube regional e
apresenta torneio.

2

Cantar dos Reis
na Calheta

A turnma do Préescolar da Escola
Lombo da Guiné irá
cantar os reis, pelas 10
horas ao presidente da
Câmara da Calheta.

Shortcutz na
Barreirinha B.C.

3

A primeira edição
do Shortcutz
Funchal acontece hoje,
pelas 21 horas, e tendo
como palco o Barreirinha
Bar Café.
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A17

ID: 62550422

06-01-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,40 x 9,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEbol

AC Fafe contrata dois sérvios
O AC Fafe assegurou a contratação dos sérvios Vladica Andrejic (lateral esquerdo) e Dusan Andrejic (lateral direito), que se juntam a Felisberto Landim (o pivot
cabo-verdiano, de 23 anos, foi cedido ao emblema fafense pelo FC Porto até ao final da temporada). O primeiro tem 30 anos, mede 1,95 m e jogava nos gregos
do Gréciano Pas Aeropos. O segundo tem 24 anos, 1,94
m e jogava no Diomidis Argous, também do campeonato helénico.
O técnico José António Silva vê, assim, reforçado o
poder de remate da primeira linha na segunda metade
da temporada. O AC Fafe, recorde-se, disputa o principal campeonato de andebol luso e está, ainda, na Taça de Portugal (medirá forças com o São Bernardo).
Os dois sérvios ainda não chegaram a Portugal, mas
o AC Fafe acredita que ambos vão chegar a tempo do
próximo compromisso da turma fafense, a 18 deste
mês, com o Águas Santas.
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A18

Portugal vence Islândia - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

06-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4967362

Seleção Nacional derrotou os nórdicos, por 32-28, no primeiro de dois jogos que tem marcados na
Islândia A Seleção Nacional de andebol venceu esta quarta-feira a Islândia, naquele país, por 32-28.
Gilberto Duarte e Fábio Vidrago, com seis golos cada, foram os melhores marcadores de Portugal,
enquanto Alfredo Quintana fez uma magnífica exibição, com 21 defesas e 43% de eficácia. Esta
quinta-feira, Portugal volta a jogar com a Islândia, sendo que estes dois jogos estão integrados no
plano de preparação dos islandeses para o Campeonato da Europa da Polónia, com começa a 15 de
janeiro. Recorde-se que, antes, no sábado e domingo, a equipa de Rolando Freitas jogou a Yellow Cup,
na Suíça, tendo perdido com os helvéticos (33-31) e com a Áustria (34-30).
2016-01-06T21:23:00Z
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A19

Portugal ganha na Islândia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

06-01-2016

Meio:

Record Online

Autores:

Ana Paula Marques

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=95ca3925

Portugal bateu esta noite, nos arredores de Reykjavik, a Islândia, por 32-28, no primeiro de dois jogos
particulares que visam a preparação, para a Seleção Nacional, do playoff de apuramento para o
Campeonato do Mundo de 2017, e para a equipa da casa o Europeu que se disputa este mês. A equipa
treinada por Rolando Freitas chegou ao intervalo a perder por um golo (17-16), melhorando
substancialmente nos segundos 30 minutos da partida. O segundo jogo com a Islândia tem lugar
quinta-feira Autor: Ana Paula Marques
21h37
Ana Paula Marques
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A20

ID: 62566566

01-01-2016

Tiragem: 18600

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 14,22 x 13,50 cm²

Âmbito: Juvenis

Corte: 1 de 1

J
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Viva
o andebol
Olá equipa da VISÃO Júnior!
Gostava que fizessem um
artigo sobre andebol, que é
um desporto que eu pratico.
Gostaria que publicassem
um artigo sobre as atuais
grandes equipas do
futebol europeu. Também
gostava que fizessem um
artigo sobre a profissão de
engenheiro de robótica.
Obrigado e continuem o
ótimo trabalho!
João Garcia, io anos,
Ilha Terceira, Açores
Adorámos as tuas ideias,
João. Obrigada!

Página 20

A21

ID: 62536220

24-12-2015

Campeonato Nacional
de Juvenis masculinos

Vitória
construída na
primeira parte

Tiragem: 2500

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,45 x 13,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

nense consolidou a liderança da
classificação, somando apenas
uma derrota.

Sanjoanense, 32
CAIC, 27
Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas,
Paulo bastos, Francisco Silva, Miguel
Pinho, Daniel Andrade, Xavier Moreira,
João Perez, Guilherme Novo, Rodolfo
Silva, Alexandre Tavares, Orlando Correia,
Rui Coelho.
Treinador: Miguel Sousa.

A Sanjoanense entrou bem
na partida, conseguindo impor
o seu jogo e aos poucos foi
consolidando a vantagem no
marcador, que ao intervalo era
de cinco golos.
Na segunda parte o encontro foi bem mais equilibrado e
repartido, com os visitantes a
manterem os golos de desvantagem da primeira parte.
Com esta vitória a Sanjoa-
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A22

ID: 62536215

24-12-2015

Tiragem: 2500

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,15 x 12,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeonato Nacional
de Infantis femininos

Segunda parte
ditou derrota
Valongo Vouga, 29
Sanjoanense, 22
Sanjoanense: Patrícia Alves, Andreia
Correia, Patrícia Pereira, Ana Gonçalves,
Maria Pinho, Mariana Barata, Leonor
Silva, Mariana Pinho, Inês Coelho, Leonor
Silva, Beatriz Rodrigues, Jessica Costa,
Nádia Correia.
Treinador: Rui Andrade.

A deslocação da Sanjoanense a Valongo do Vouga
não correu da melhor forma
para a equipa alvinegra, que
regressou a S. João da Madeira
com uma derrota na bagagem.
A Sanjoanense até entrou bem
no encontro, com o marcador a
assinalar uma igualdade ao intervalo. No entanto, na segunda
parte a história foi bem diferente,
com a formação local a conseguir
um parcial de 19-12 e a garantir
a vitória.
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A23

ID: 62536200

andebol

24-12-2015

Tiragem: 2500

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,76 x 21,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeonato Nacional de Seniores masculinos da 2.ª Divisão

Sanjoanense cede em casa
frente ao Modicus

12.ª JORNADA

SP Oleiros 21 - 22 Xico Andebol
Sanjoanense 27-29 Modicus Sandim
Arsenal 34-21 FC Gaia
S.Mamede 33-30 Estarreja
FC Porto 32-28 Boavista
Marítimo 28-34 Fermentões
St. Tirso 32-25 S. Bernardo

P J V E D GM-GS

Sanjoanense/Mário Rui Lda, 27
Modicus, 29
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Nuno Francisco e Cristino Grave.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Xavier
Costa, João Silva, Eduardo Pereira, Hélder
Santos, Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo
Pinho, Pedro Amorim, Rui Rodrigues, Emanuel Silva, Bruno Pinho, António Brandão,
Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Modicus: Hilário Silva, Mário Lopes, Francisco Silva, Nuno Loureiro, Rúben Oliveira,
André Oliveira, Nuno Trigo, José Ribeiro,
Ivo Sousa, Paulo Barbosa, Paulo moura,
Manuel Silva, Rafael Sousa, João Carvalho,
Tiago Augusto, José Gamboa.
Treinador: Rui Costa.
Ao intervalo: 11-16.

A jogar em casa, frente ao
Modicus, a Sanjoanense não conseguiu bater a equipa de Sandim,
que saiu de S. João da Madeira
com um triunfo que lhe permitiu
ultrapassar os alvinegros na
tabela classificativa.
Ainda que o jogo tenha tido
alguns momentos de equilíbrio,
foram os visitantes que estiveram
melhor e no final da primeira
parte já venciam por cinco golos
de vantagem.
Na segunda parte a formação de Sandim esperava a reação
dos locais o que aconteceu. A

Sanjoanense esteve melhor e
mais eficaz na finalização, conseguindo um parcial positivo de
16-13, mas que não foi suficiente
para anular a desvantagem dos
primeiros 30 minutos.
À semelhança do que tem
sido habitual, Ricardo Pinho foi o
melhor marcador da equipa de S.
João da Madeira, apontando 10
dos 27 golos dos alvinegros, logo
seguido do colega de equipa Eduardo Pereira, que marcou seis.
Com este resultado a Sanjoanense caiu para a décima
posição.

1 Santo Tirso 36
2 Sao Mamede 32
3 Arsenal
32
4 Fc Gaia
29
5 S.Bernardo 28
6 Fermentões 24
7 Maritimo M. 22
8 S. P. Oleiros 20
9 Modicus S. 20
10 Sanjoanense 20
11 Fc Porto ‘B’ 19
12 Xico Ande. 18
13 Estarreja
18
14 Boavista Fc 14

12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
11
12

12
10
10
7
7
6
4
4
4
3
3
3
3
1

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

0 394 325
2 366 316
2 364 300
2 322 311
3 349 331
6 362 352
6 329 347
8 277 303
6 279 288
7 321 327
8 338 383
9 298 325
7 289 303
11 291 368

JORNADA 13

Xico Andebol - Sanjoanense
Modicus - Arsenal
FC Gaia - St. Tirso
Estarreja - FC Porto B
Boavista - Marítimo
Fermentões - SP Oleiros
S. Bernardo - S. Mamede
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A24

ID: 62533931

24-12-2015

andebol

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,83 x 19,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ulisses pereira dá treino em alcobaça

Selecionador nacional
observa equipa do Cister SA
O selecionador nacional durante aquela unidade de
de andebol feminino, Ulisses treino.
O técnico enalteceu o esforço
Pereira, orientou, na passada
segunda-feira, um treino com do Cister SA em reorganizar a
as atletas da equipa sénior do equipa sénior e sublinhou que,
“apesar das dificuldades ineCister Sport de Alcobaça.
O também coordenador de rentes a essa reorganização”,
todas as seleções da modali- o clube está a fazer um tradade veio até à cidade para balho “positivo” e isso pode
“estreitar distâncias entre as constatar-se “pelos resultaseleções e os clubes menos dos obtidos” na 2.ª Divisão
observados” e fazer possíveis nacional.
Entretanto, o Cister SA ficou
captações, tendo trabalhado
com o técnico Abel Ferreira a saber que vai enfrentar o Ma-

deira SAD, atual líder do escalão
máximo de andebol, no jogo
dos oitavos-de-final da Taça
de Portugal da modalidade. A
partida está agendada para
o próximo dia 7 de fevereiro,
prometendo-se uma grande
festa do andebol na cidade.
Numa semana repleta de
notícias do clube, ficou ainda
a saber-se que António Lorvão
foi eleito novo presidente da
Direção.
texto/foto João Neves
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A25

ID: 62533962

24-12-2015

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,00 x 6,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Femininos do
Cister SA perdem em casa
A equipa de seniores femininos do
Cister SA perdeu, anteontem, na receção
ao SIR 1.º Maio (18-24), tendo complicado
as contas do apuramento para a 2.ª fase
da 2.ª Divisão nacional. A turma de Abel
Ferreira perdeu quatro dos últimos cinco
jogos e viu os três primeiros classificados distanciarem-se no topo da tabela
classificativa. No regional de iniciados
masculinos, destaque para a vitória do
Cister SA em Pombal (25-31).
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A26

ID: 62535282

23-12-2015

Tiragem: 5000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,95 x 10,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Xico regressou
aos triunfos
O Xico Andebol regressou aos triunfos, ao vencer
o São Paio de Oleiros por
22-21, fora de portas. Os
vimaranenses fecharam
o ano da melhor forma,
com a terceira vitória da
época. Tem sido um ano
difícil para os vimaranenses, primeiro com a
despromoção ao segundo
escalão nacional e depois
com um arranque de temporada muito aquém das
expectativas. Apesar do
resultado positivo conquistado em São Paio de
Oleiros, o Xico Andebol
não descolou dos últimos
lugares. Encontra-se agora no 12.º lugar, mas perto
de vários adversários.
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A27

ID: 62537331

23-12-2015

Tiragem: 2000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,55 x 21,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol -1,a Div, Naco: Passos Manuel, 30 - AC Fafe, 29

Manutenção está
difícil mas não impossível
Este jogo tornava-se
muito importante para as duas equipas, pois os lugares
que ocupavam na tabela classificativa obrigava a tentar
obterem o máximo de pontos
possíveis neste confronto,
acrescido do facto de o resultado dos jogos ente ambos
podem no final desta fase
regular ter algum significado
para a fase que se vai seguir,
o Play Out.
O jogo começo com um
domínio total por parte dos
lisboetas, pese o facto da
equipa fafense ter sido a primeira equipa a marcar nesta partida, por intermédio de
Cláudio Mota. O Passos Manuel faz o 5-2 aos 9m37s, altura que o técnico fafense
solicita o seu primeiro Time
Out, o AC Fafe não conseguia
até este momento impor-se
ao adversário.
Desta paragem nada resultou em proveito da equipa do Prof. José António Silva,
que aos 14m07s já solicitava
novo Time Out, pois o resultado estava em 8-2, favorável ao Passos Manuel.
Da paragem resultou numa boa recuperação do AC
Fafe que consegue reduzir
a desvantagem até aos dois
golos de diferença, 10-8, com
o técnico João Comédias do
Passos Manuel a solicitar um
Time Out, o cronómetro assinalava 22m01s.
Com a entrada dos 5 minutos finais deste 1° tempo,
com o resultado em 13-11, a
equipa do AC Fafe ainda consegue manter essa desvan-

AN DEBOL
m
._
1
Campeonato Nacional da 1' Divisão
EQUIPAS

..1 • P

1. FC Porto
2. Sporting CP
3. SL Benfica
4. ABC
5. Madeira SAD
C6. Aguas Santas
7. kanca
8. I SMAJ
9. Passos Manuel
10. Sp. Horta
11. AC Fafe
12. Belenenses

17-51
17-45
17-45
16-40
17-38
17-35
17-29
17-26
17-26
17-24
17-23
16-22

RESULTADOS
Sp. Horta - ISMAJ
Awanca - Belenenses
Passos Manuel - AC Fafe
FC Porto- Sporting
Madeira SAD - ABC
Águas Santas - Benfica

24-33
28-25
30-29
35-30
27-28
25-24

PRÓXIMA JORNADA
tagem aos 15-13, faltavam 2
minutos para o f im, no entanto, com dois golos seguidos a
equipa lisboeta leva para o intervalo 4 golos de vantagem,
17-13.
A 2.3 parte trouxe de início um AC Fafe à procura de
um resultado diferente do
que tinha acontecido nos 30
minutos iniciais, assim, aos
36 minutos de jogo o marcador tinha reduzido para 1816.
No entanto, a equipa do
AC Fafe tem um novo "eclipse" e o marcador volta a números difíceis de recuperação, 23-17, o cronómetro assinalava 44 minutos.
Nova recuperação fafense que aos 50m35s, coloca
o resultado em 25-22, nesta altura o técnico do Passos

Manuel solicita um Time Out,
pois a sua equipa estava em
perda visível.
Aos 53m31s, com as equipas a marcarem mais um golo
cada uma, desde a paragem
anterior, 26-23, o técnico do
AC Fafe, solicita novo Time
Out, jogava-se tudo na procura de um resultado diverso do que estava a acontecer.
O AC Fafe parecia no bom
caminho e aos 56 minutos o
marcador assinalava 28-26, a
favor do Passos Manuel, para
aos 59 minutos essa mesma
diferença persistir 30-28.
Até final, o máximo que o
AC Fafe conseguiu foi a redução à diferença mínima 3029, com os dois últimos golos
a serem apontados por Cláudio Mota.
Com esta derrota a equi-

ISMAI - Avanca
ABC - Sp. Horta
Sporting- Madeira SAD
AC Fafe - Aguas Santas
Belenenses - Passos Manuel
Benfica- FC Porto

pa fafense continua numa
posição difícil da tabela classificativa, perdendo a hipótese de ter conseguido amealhar mais uns pontos para a
sua luta de permanência no
nacional da ia divisão.
Julgamos que há que ter
paciência e dar oportunidade
a esta equipa em amealhar os
pontos que possam tornar viável na fase que se vai seguir
a esta, a da permanência, em
que são transportados 50%
dos conseguidos agora, pelas últimas 4 equipas, jogando então todos contra todos a
duas voltas, para determinar
os dois emblemas que descem de d ivisão.
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A28

ID: 62538299

23-12-2015

Tiragem: 20000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,74 x 5,60 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Arbitragem
condiciona partida da Ao/
A equipa de Iniciadas da Associação Cultural de Vermoim (ACV)
perdeu diante do Clube Maiastars no último jogo do ano civil. A
turma famalicense exibiu-se a um nível alto mas a partida ficou
marcada por uma série de decisões duvidosas da equipa de arbitragem. Os responsáveis da secção de Andebol da ACV demonstraram inclusivamente o seu profundo desagrado pela atuação
da dupla de juízes, demonstrando sentirem-se "desrespeitados
perante atitudes que só pode caracterizar como indecorosas e indignas para uma modalidade se pretende afirmar como diferente".
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A29

ID: 62537576

23-12-2015

Tiragem: 12000

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,57 x 20,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

<3 a"4
11,

V. 4

1

Andebol é a menina dos olhos
O andebol feminino é a modalidade rainha da Casa do
Benfica em Castelo Branco. "Esta época e pela primeira
vez temos equipas a competir em todos os escalões. Somos reconhecidos a nível nacional", destaca Pedro Lopes.
Também a pesca desportiva tem espaço nos encarnados
e o presidente destaca até o esforço financeiro que os
praticantes realizam para representar a agremiação. "Com
a subida à 2.' divisão, gostaríamos de ter mais apoios, pois
é uma modalidade que representa Castelo Branco e por
isso merece a devida atenção", diz o dirigente.
E mais modalidade, está nos planos? "É um desejo e
uma necessidade da Casa do Benfica. É por esta via que
poderemos ser mais audazes, dinâmicos e úteis a Castelo
Branco. Só será possível uma aposta forte em termos de
formação como o apoio da autarquia".
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A30

ID: 62537856

23-12-2015

Tiragem: 2000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,22 x 5,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Equipa Feminina
do Callidas
derrotada
A equipa Feminina do Callidas
Club, que disputa o Campeonato
Distrital de andebol, recebeu n
formação da Didáxis de Riba D!Ave
e perdeu por 20-30. O campeonato
vai agora sofrer um interregno
para as festividades natalícias e
regressa em Janeiro.
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Notícias Matosinhos
A31

ID: 62538858

01-12-2015

Tiragem: 5000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 19,39 x 6,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol de Praia

"Os Gordos" tiveram participação
meritória na Liga dos Campeões
A segunda edição da Liga dos Campeões Europeus de Andebol
de Praia realizou-se na ilha de Gran Canária, em Espanha, e "Os
Gordos", actuais campeões nacionais, fizeram a sua estreia nesta competição tendo terminado num honroso 99 lugar.
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