Revista de Imprensa

1. Andebol - Tchikoulaev deixa Ac. Fafe, Bola (A), 25/01/2019

1

2. Viktor Tchicolaev deixa comando do Andebol Clube de Fafe, Correio do Minho, 25/01/2019

2

3. Andebol - Associação de Andebol organiza 1.ª Gala, Diário de Aveiro, 25/01/2019

3

4. AAM e UMa promovem formação para os agentes da modalidade, JM, 25/01/2019

4

5. O resumo da 19ª jornada do campeonato nacional de andebol, Jogo Online (O), 25/01/2019

5

6. Andebol: Sporting anuncia rescisão de contrato com Asanin, Mais Futebol Online, 25/01/2019

6

7. Andebol - Boa Hora desgostoso com a arbitragem, Record, 25/01/2019

7

8. Andebol - Recorde antes das meias-finais, Record, 25/01/2019

8

9. Croácia-Suécia: Ninguém quer ficar de fora, Record Online, 25/01/2019

9

10. Sporting rescinde com guarda-redes de andebol, Renascença Online, 25/01/2019

10

11. Angola: Romé Hebo brilhou no Mundial de Andebol e agora vai jogar no Dínamo de Bucarest, Sapo Online
- Sapo Desporto Online, 25/01/2019

11

A1

ID: 78739145

25-01-2019

Tchikoulaev
deixa Ac. Fafe
-, Maus resultados da equipa ditam saída. Sai Asanin
entra Bingo nos leões
A derrota por 21-22 com o Sp. da
Horta, anteontem, em Fafe, na 19,a
jornada do Andebol 1, ditou a saída
de Viktor Tchikoulaev, 54 anos, do
comando técnico do Académico de
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Fafe. O 13.° lugar na tabela (2v, 14d)
ditaram a saída do treinador que,
como jogador, brilhou pelo ABC. A
direção do Fafe fez saber ser
Armando Pinto, um dos adjuntos
do treinador de saída, a assegurar
o comando técnico da equipa até à
chegada de novo técnico. Também
o Sporting oficializou a saída do
guarda-redes Matej Asanin, um dia
depois do clube francês
Montpellier dar conta da saída do
internacional Arnaud Bingo para
ingressar nos leões. CID RAMOS
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Viktor Tchicolaev deixa comando
do Andebol Clube de Fafe
TÉCNICO DE 54 ANOS saiu devido aos maus resultados da equipa fafense, que ocupa o 13.º e penúltimo lugar no Andebol 1, registando onze derrotas consecutivas. Armando Pinto assume interinamente.
ANDEBOL

+ mais

| Miguel Machado |

Viktor Tchicolaev já não é treinador do Andebol Clube de Fafe. A direcção do clube minhoto
anunciou, ontem, que chegou a
acordo para a saída do técnico
luso-ucraniano, de 54 anos, para
terminar o contrato existente.
Numa nota publicada na página oficial do clube nas redes sociais, a direcção do AC Fafe explica que na base deste divórcio
entre as partes estiveram “os
maus resultados da equipa no
Campenato Nacional da I Divisão”. Apesar do desenlance, o
clube deixa uma palavra de
apreço ao treinador Tchicolaev,
e deseja-lhe “as maiores venturas” para o seu futuro desportivo
e pessoal, agradecendo-lhe “todo o empenhamento nestes cinco meses e meio que foi o responsável da equipa.”
Já à procura de novo treinador
para a equipa, que ajude a relançar o clube na luta pela manu-

Decisão surgiu na sequência da 11.ª derrota seguida
da equipa averbada,
quarta-feira, na recepção
ao Sp. Horta (21-22).
Até à chegada de novo
treinador principal,
a direcção do AC Fafe
entregou o leme ao
adjunto e treinador da
casa Armando Pinto.

FPA

Viktor Tchicolaev ja nao e treinador do AC Fafe

tenção na I Divisão Nacional, a
direcção informa também que
Armando Pinto, adjunto e um
treinador da casa, assegura esta

fase de transição.
Quanto a Tchicolaev deixa o
comando do AC Fafe, que tinha
assumido no início da presente

época em Julho de 2018.
O AC Fafe ocupa actualmente
a penúltima posição no campeonato Andebol 1, e já foi eliminado da Taça de Portugal.
Em 15 jogos disputados, o
AC Fafe só venceu até agora
dois, ambos em casa, frente ao
Fermentões e ao Arsenal da Devesa, adversário que vai defrontar na próxima jornada.
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Associação de Andebol
organiza 1.ª Gala
HOJE A Associação de Andebol de Aveiro (AAA), com o
apoio da Câmara Municipal de
Estarreja, vai levar a cabo, esta
noite, a partir das 21 horas, a
sua primeira Gala.
“Homenagear o passado e
distinguir o presente, demonstrando que o andebol, na nossa
região, é uma força viva e que
merece todo o destaque que
lhe possamos dar”, são, segun-

do Gonçalo Carvalho, presidente de AAA, alguns dos objectivos desta 1.ª Gala da Associação de Andebol de Aveiro.
“Mais do que prémios individuais, celebramos o desporto
em geral e o andebol em particular”, explicou o responsável
associativo.
Refira-se que o Cineteatro de
Estarreja foi o local escolhido
para acolher este evento. |
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AAM e UMa promovem formação para os agentes da modalidade
Associação de Andebol da Madeira, em estreita colaboração
com a Universidade da Madeira,
leva a efeito urna ação de formação
contínua destinada a todos os agentes desportivos (treinadores, seccionista, dirigentes, atletas, pais de atletas e público em geral) composta
por 5 sessões, com uma carga horária de 60 horas, cujo início está
agendado para os dias 1 e 2 de fevereiro, a decorrer na Universidade
da Madeira, no campus da Penteada,
no auditório 7.

A

No dia 1 (sexta-feira), a ação decorrerá das 17 às 22 horas e no dia 2
das 9 às 17h00. Os interessados podem efetuar as inscrições na sede
da Associação nos próximos dias.
Esta formação é certificada pela
Direção Regional de Educação e
pelo Instituto Português de Desporto
e Juventude.
Neste primeiro evento vão ser
debatidas as seguintes temáticas:
desporto de formação, modelos de
formação, fatores motivacionais,
maturação emocional, papel dos

adultos e metodologia de treino.
O custo para o público em geral
é de 30 euros e de 10 euros para
estudantes. As cinco sessões são
60 euros. Esta iniciativa é destinada
a toda a comunidade do andebol,
com o intuito de promover princípios éticos e comportamentais adequados à modalidade, que necessita
de uma melhor envolvência, de
vez em quando desenquadrada
com a qualidade demonstrada pelos atletas e técnicos, que estão
nos níveis de excelência.
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O resumo da 19ª jornada do campeonato nacional de andebol
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Águas Santas destacou-se, ao bater o ABC por 27-21, estando isolado no quarto lugar A 19.º jornada
do Campeonato Nacional de Andebol só vai encerrar a 9 de março, quando se realizar o BenficaSporting, mas a maioria dos jogos realizou-se na noite de quarta-feira, com destaque para o triunfo
do Águas Santas sobre o ABC (27-21), importante para o apuramento das seis equipas que na
segunda fase irão discutir o título. Os maiatos, beneficiando dos 11 golos de Pedro Cruz, isolaram-se
na quarta posição, atrás de FC Porto, Benfica e Sporting, enquanto os minhotos são agora sextos.
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Andebol: Sporting anuncia rescisão de contrato com Asanin

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

25/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21f25d2d

2019-01-24T11:57:25.359
Guarda-redes croata conquistou três títulos com a camisola dos leões
O Sporting comunicou nesta quinta-feira ter rescindido, por mútuo acordo, o contrato com o guardaredes croata Matej Asanin.
Numa nota publicada no site oficial, os leões agradecem o contributo dado nas duas temporadas e
meia em que fez parte da equipa de andebol que conquistou dois Campeonatos Nacionais e uma Taça
Challenge.
Refira-se que Asanin foi figura preponderante nas boas campanhas da equipa do Sporting no período
em que defendeu as cores do clube, tendo-se tornado também um dos jogadores mais acarinhados
pelos adeptos.
Nos primeiros meses desta época o guardião jogou menos do que lhe era habitual, devido a uma lesão
que o afastara da competição ainda durante a época passada.
Redação Maisfutebol
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ANDEBOL

Boa Hora desgostoso
com a arbitragem
Muito desgostoso com as arbitragens nos jogos com Maia e Madeira
SAD, o Boa Hora fez uma exposição à
FAP. Entretanto, Denis Tiselita, emprestado ao 1.0 Dezembro, vai regressar, dada
a saída de Manuel Gaspar para os leões.
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Recorde antes
das meias-finais
®O Mundial da Alemanha e

Dinamarca só acaba no próximo domingo, mas já bateu o recorde de assistências, com 837
mil espectadores. O dia de hoje
será reservado às Meias-finais,
com o aliciante jogo entre a Dinamarca (campeã olímpica) e a
França (bicampeã mundial),
em Hamburgo. O guarda- redes
francês, Cyril Dumoulin, que
na próxima época vai ser companheiro de Alexandre Cavalcanti (Benfica) no Nantes, perspetivou o embate: "Vais& uma
partida especial, intensa e muito tática, entre seleções que se
conhecem bem. Sem favoritos,
tudo pode acontecer. A Dinamarca tem os melhores atiradores do mundo, mas não gostam de ser agarrados. Temos de
defender bem e perturbara circulação de bola do adversário."
Igualmente em Hamburgo, a
Alemanha (34 no Rio'2016) e a
Noruega (24,no Mundial' 2017)
também tentam o bilhete para a
final em Herning. O A.R.
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Croácia-Suécia: Ninguém quer ficar de fora

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

25/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84385dd1

08:01
As seleções de Croácia e Suécia medem forças no sábado, em jogo relativo às meias-finais do
Campeonato do Mundo de andebol. A partida tem início às 19h30.
Os alemães ficaram no primeiro lugar da primeira fase de grupos. Já na segunda fase, foram terceiros
no Grupo I, atrás de Alemanha e França, assegurando assim um lugar nas 'meias'.
Já a Suécia começou por ser primeira no Grupo D, ficando posteriormente no terceiro posto na outra
fase de grupos, só atrás de Dinamarca e Noruega.
Quem ganhará um lugar na final?
CÓD 336
Croácia
1.75
Empate
6.5
Suécia
2.22
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Sporting rescinde com guarda-redes de andebol
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Asanin conquistou dois Campeonatos Nacionais e uma Taça Challenge em Alvalade.
O Sporting confirma que "rescindiu por mútuo acordo" o contrato com
Matej Asanin, jogador de andebol.
Os leões desejam "os melhores sucessos pessoais e profissionais"
e "agradece ainda o contributo dado nas duas temporadas e meia em que fez parte
da equipa de andebol".
Em Alvalade, o guarda-redes conquistou dois Campeonatos
Nacionais e uma Taça Challenge.
Asanin teve várias lesões nas épocas em que esteve em Portugal.
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Angola: Romé Hebo brilhou no Mundial de Andebol e agora vai jogar no Dínamo de
Bucarest
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A sua contratação deve-se a boa prestação no Campeonato do Mundo que ainda decorre na Alemanha
e Dinamarca.
O andebolista do 1.º de Agosto Romé Hebo foi cedido até final da presente época ao Dínamo de
Bucarest, da Roménia, noticiou nesta quinta-feira o sítio do clube "militar".
De 26 anos de idade, o meia distância central tem a possibilidade de participar da liga de clubes
campeões da Europa pela nova equipa.
A sua contratação, de acordo com a comunicação, deve-se a boa prestação no Campeonato do Mundo
que ainda decorre na Alemanha e Dinamarca, com o combinado nacional a obter a 23.ª posição,
contra a 24.ª da edição de 2017, em França.
Naquele evento global, o atleta (1,90 m) foi distinguido melhor jogador na partida em que Angola
venceu o Qatar, por 24-23, em jogo de estreia do grupo -D.
Ao serviço do 1.º de Agosto conquistou campeonatos nacionais, taças de Angola, supertaças e
campeonatos provinciais. Pela selecção nacional obteve duas medalhas de bronze (Cairo2016 e
Libreville2018).
Não é um caso isolado esta transferência no histórico do andebol nacional masculino. O antigo atleta
do Interclube Elias António evolui em Portugal, enquanto Edvaldo Ferreira "Moreno, ex-1.º de Agosto,
joga na liga egípcia.
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