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Oitava edição disputa-se
entre os dias 11 e 14 de Abril
ARQUIVO

Evento volta a receber atletas de vários escalões e de todo o país

Andebol
Termas Andebol Cup

O ‘Termas Andebol Cup’ é um
torneio que se destina à promoção do andebol na região
de Lafões e a sua oitava edição
vai realizar-se entre os dias 11
e 14 de Abril.
Tal como nas edições anteriores, os jogos serão distribuídos pelos pavilhões de Oliveira
de Frades, Vouzela e São Pedro
do Sul, tornando o torneio
num evento que potencia o
crescimento dos clubes sedia-

dos na região.
A organização prevê a participação de 84 equipas de vários escalões (dos 'minis' aos
seniores) e provenientes de todos os pontos do país, o que
irá representar cerca de 1.200
atletas.
O evento vai ser organizado
pela Associação Desportiva
Academia de Andebol de São
Pedro do Sul (ADAASPS), Câmara Municipal de São Pedro
do Sul, Associação de Andebol
de Viseu e Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul. |
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Académico reforça-se
com atleta das Honduras
DR

Garcia Palácios é o primeiro hondurenho a actuar em Portugal

Andebol
Seniores Masculinos

O Académico de Viseu anunciou a contratação de um jogador hondurenho para a
equipa sénior masculina, que
disputa a fase regional (na Associação de Andebol de Aveiro)
do Campeonato Nacional de
Seniores.
Asler Garcia Palácios tem 24
anos e torna-se o primeiro
atleta das Honduras a actuar
em Portugal, proveniente de
um emblema hondurenho

(Cachorros). Garcia Palácios
mede 1,90m e tem-se sido uma
das grande referências na selecção das Honduras, ele que
em 2015 foi o terceiro melhor
marcador do campeonato
centro-americano, apontando
23 golos em quatro partidas.
O jogador chega ao Académico para ajudar a formação
orientada por Rafael Ribeiro a
atingir o objectivo da subida à
2.ª Divisão Nacional, numa altura em que os viseenses ocupam a 3.ª posição, a três pontos do líder, Estarreja AC. AAP|
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Penalva do Castelo recebe
a segunda parte da prova
1.ª Fase Federação reconheceu a excelente organização a cargo do município,
que volta a receber as selecções de Iniciados Masculinos a 16 e 17 de Fevereiro
DR

Andebol

RESULTADOS

Torneio Selecções Regionais

1.ª PARTE
Silvino Cardoso
Realizou-se no passado fimde-semana, no Pavilhão Desportivo Municipal de Penalva
do Castelo, a primeira parte da
1.ª Fase do Torneio de Andebol
de Iniciados Masculinos-Zona
1. A selecção de Viseu/Guarda
não conseguiu qualquer vitória nos dois jogos que efectuou,
tendo sido surpreendida pela
selecção leiriense no jogo de
abertura, tendo em conta que
a formação viseense era a favorita. Contudo conseguiu
mostrar a boa evolução da
modalidade na área da Associação de Andebol de Viseu.
Contra a selecção da Associação de Andebol do Porto, a
derrota não surpreendeu, confirmando que na área por-

AA Leiria-AA Viseu/Guarda 31-25
AA Braga-AA Aveiro
25-29
AA Porto-AA Braga
30-22
AA Aveiro-AA Leiria
39-25
AA Porto-AA Viseu/Guarda 38-21

2.ª PARTE
16/2
AA Viseu/Guarda-AA Aveiro 17h00
AA Leiria-AA Porto
19h00

Selecção de Viseu/Guarda perdeu os dois encontros disputados

tuense a evolução do andebol
de formação, tem sido uma
constante.
No entanto as entidades envolvidas na realização do
evento, conseguiram uma
grande vitória através da organização. Os elogios que recebeu elogios das restantes comitivas, ao agradecerem a
forma como foram recebidas
e as excelentes condições pro-

porcionadas em termos de
alojamento, alimentação e
toda a logística inerente à realização do evento, foi um êxito
completo.
Graças ao bom trabalho levado a cabo pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo,
Associação Desportiva “Os
Melros” e Associação de Andebol de Viseu, a Federação de
Andebol de Portugal aceitou

17/2
AA Aveiro-AA Porto
9h00
AA Viseu/Guarda-AA Braga 11h00
AA Braga-AA Leiria
16h30

de imediato a candidatura
apresentada pelo município
penalvense para a realização
da segunda parte da 1.ª fase da
prova, correspondente à Zona
1 que vai ter lugar nos dias 16 e
17 de Fevereiro, para apurar as
selecções para a disputa da
fase final. |
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CAMPEONATO REGIONAL

RESULTADOS -1., JORNADA

"Crescer com o andebol"
v

ODALIDADES

Walter Faria
desporto@jm-madeira.pt

CF Carvalheiro aposta
forte no crescimento do
andebol, nomeadamente
com a captação de
jovens andebolistas nas
escolas da freguesia.
Evelice Gonçalves é
quem tem essa
responsabilidade no
clube do livramento.

velice Gonçalves é a coordenadora do andebol do Carvalheiro. Um grupo formado por
`bambis' mas que pretende
Ecrescer no clube até atingir a
competição desportiva. O clube dá
os primeiros passos na modalidade
na zona do Livramento -'seu habitat
natural'- e pretende, tal como as outras modalidades, ter equipas em
todos os escalões. Evelice não esconde
a satisfação pela forma como tudo
está a decorrer.
"Só temos dois anos de atividade
mas a evolução e a forma como
tudo está a decorrer não podia estar
mais satisfeita. Trabalhamos com a
escola primária do Livramento e
dispomos de um grupinho que prima
pela assiduidade e a compreensão
dos pais. Estão disponíveis em colaborar com a secção mas não interferem, pois cada um sabe a posição
que ocupa", realçou aquela responsável, adiantando que "ainda há pouco tivemos um pequeno estágio de
Natal e tudo correu da melhor forma

possível", realçou. As captações para
novos praticantes começam a ser
uma tarefa difícil para as secções
dos clubes e no Carvalheiro também
sucede o mesmo. "Isso é mais uma
tarefa que começa a tornar-se dificil.
Hoje não é muito fácil convencer
uma criança a jogar andebol, devido
à enorme oferta que existe em muitas variantes do desporto. Ainda por
cima vai surgir uma grande alteração
nos escalões e todas estas crianças
vão subir para minis na próxima

época. Mais um desafio para o nosso
projeto de captação", salientou, admitindo que "as captações vão ter
de ser feitas em mais escolas, pois
precisamos de ter mais crianças a
ganhar o gosto pelo andebol". O trabalho no clube é feito com a ajuda
de mais dois colaboradores, "Flávio
e Filipe Camacho, para além da excelente colaboração da Associação
de Andebol que distribui material
por todos os clubes. Ainda não temos
muita relação com a Associação mas
a que existe é muito boa. Vamos organizar juntamente com a Camacha
um Testand' no mês de maio", informou Evelice Gonçalves, antiga
jogadora e treinadora que, em jeito
de confidência, garantiu ainda que
o andebol faz parte da sua vida, estando envolvida também na campanha solidária 'um golo pela vida',
que presta um contributo a uma
causa oncológica. Mais um projeto
exemplar no Carvalheiro que possibilita a mais uma modalidade crescer
pela raiz até à competição.

INFANTIS MASCULINOS
U DIVISÃO
Bart. Perestrelo - CE Levada A

23-13

2.º DIVISÃO
AM Madeira SAD - CE Levada B
Académico - São Roque

17 - 25
25-3

JUVENIS MASCULINOS
Marítimo - Bart. Perestrelo

34 - 27

JUNIORES MASCULINOS
Marítimo - AM Madeira SAD

30 - 32

INFANTIS FEMININOS
P DIVISÃO
Académico - Bart Perestrelo A
Madeira SAD - Sports Madeira A

14 - 20
13-10

2º DIVISÃO
Sports Madeira B - São Roque
Bart. Perestrelo - CD Infante

7-9
7 - 33

INICIADOS FEMININOS
2º DIVISÃO
Camacha - Sports Madeira B

11 - 32

JUVENIS FEMININOS
Académico - Sports Madeira
CD Infante - Bart Perestrelo

28-38
26 - 49

JUNIORES FEMININOS
Académico - Camacha

28-38

VENCEDORES TORNEIO ABERTURA

INFANTIS FEMININOS
1º Madeira SAD
2º Bartolomeu Prestrelo A

19 pts
19 Pts

INICIADOS FEMININOS
1º Bartolomeu Prestrelo A

21 pts

JUVENIS FEMININOS
12 Sports Madeira

(venceu a final)

JUNIORES FEMININOS
1º Sports Madeira

12 pts

INFANTIS MASCULINOS
CE Levada 24-24 Marítimo
(falta jogar o prolongamento
em data a anunciar)
INICIADOS MASCULINOS
1º CE Levada
JUVENIS MASCULINOS
1º Académico

21 pts

(venceu a final)

JUNIORES MASCULINOS
1º AM Madeira SAD
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Sporting, Benfica e FC Porto têm jogadores no Mundial
da Alemanha e Dinamarca, que arranca hoje e dura até dia 27

cheias
à conta do Mundial
Os três grandes estão a
alterar os seus calendários,
ficando sobretudo
Sporting e FC Porto, que
ainda têm de jogar as
competições europeias,
muito apertados nos
meses de fevereiro e março
RIRGUIMMIÃES
•••O lateral-esquerdo/cen-

tral Frankis Carol (Sporting),
pelo Catar, o ponta-direita Fábio Chiuffa (Sporting), pelo
Brasil, o guarda-redes Borko
Ristovski (Benfica), pela Macedónia, e o também guardaredes Thomas Bauer (FC Porto), pelaAustria, são osjogadores das equipas portuguesas
que estarão no campeonato do
mundo de andebol, naAlemanha e Dinamarca, entre hoje e
o dia 27 de janeiro, tendo obrigado as suas equipas a adiar os
jogos das próximas duassemanas.
Algumas das alterações aos Frankis Carol vai jogar pelo Catar, urna das seleções mais fortes
calendários do Campeonato
Nacional - e são cinco jornadas" - e daTaça de Portugal estão ainda em estudo, sendo
certo que os leões não farão
qualquer jogo durante o mês DRAGÃO
de janeiro e dragões e águias EM APERTOS
terão apenas dois.
Estas mudanças, associadas Entre '16 de
às marcações das competições janeiro
europeias - o Sporting está no (receção ao
play-off de acesso aos oitavos Avanca) e 30
de final da Liga dos Campeões de março
e o FC Porto na fase de grupos (receção ao
da Taça EHF -, vão provocar Constanta,
agendas apertadas a estes dois da Roménia,
clubes. Os azuis e brancos, que para a Taça
apenas não terão Thomas EHF), o FC
Bauer, vão receber o Avanca Porto fará '18 Thomas Bauer (Áustria)
Ristovski (Macedónia)
dia 16 e deslocam-se à Horta jogos, ou
dia 26, mas ficam com 18 jogos seja, um de
em 73 dias, ou seja, uma parti- quatro em
da a cada quatro dias durante quatro dias
durante dois Bicampeã mundial em título, seleção com o maior
dois meses e meio...
Não estando ainda todas as meses e
palmarés da história (campeã olímpica em 2008 e 2012;
datas definidas, sabe-se já, por meio
do mundo em 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017; e da
exemplo, que os dois jogos enEuropa em 2006, zoro e 2014), a França apresenta-se
tre estesemblemasagendados LEÃOUMPO
mais uma vez como a grande favorita à conquista da
EMJANEIRO
para este mês serão realizados
prova. Se o conseguir, sublinhe-se, será a primeira
apenas em março: o Sporting- Com dois
seleção a vencer o Mundial três vezes seguidas. Espanha
FC Porto para o campeonato, atletas no
(campeã europeia), Suécia (finalista do último europeu),
originalmente a 19 de janeiro, Mundial, o
Dinamarca ou Croácia são outras das grandes seleções
vai jogar-se a 6 de março; e o Sporting
presentes, bem como a Tunísia, campeã africana. Angola,
FC Porto-Sporting para os oi- adiou todos
treinada pelo antigo internacional A português Filipe
tavos de final da Taça de Portu- os jogos de
Cruz, fará também parte do elenco deste Mundial.
gal, que seria dia 26, será a 16 janeiro, pelo
Portugal estará representado na arbitragem, com a dupla
ou 17 de março. O Benfica- que este mês madeirense Duarte Santos e Ricardo Fonseca.
Sporting, de dia 23, também estará sem
competição
conhecerá nova data.

Paulo Jorge Magalhães /Global
Imagens
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Os três grandes estão a alterar os seus calendários, ficando sobretudo Sporting e FC Porto, que ainda
têm de jogar as competições europeias, muito apertados nos meses de fevereiro e março O lateralesquerdo/central Frankis Carol (Sporting), pelo Catar, o ponta-direita Fábio Chiuffa (Sporting), pelo
Brasil, o guarda-redes Borko Ristovski (Benfica), pela Macedónia, e o também guarda-redes Thomas
Bauer (FC Porto), pela Áustria, são os jogadores das equipas portuguesas que estarão no campeonato
do mundo de andebol, na Alemanha e Dinamarca, entre hoje e o dia 27 de janeiro, tendo obrigado as
suas equipas a adiar os jogos das próximas duas semanas. Algumas das alterações aos calendários do
Campeonato Nacional - e são cinco jornadas" - e da Taça de Portugal estão ainda em estudo, sendo
certo que os leões não farão qualquer jogo durante o mês de janeiro e dragões e águias terão apenas
dois.
Rui Guimarães
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Oficial: Skok renova contrato com o Sporting
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2019-01-10 09:45:00+00:00
Guarda-redes esloveno permanece em Alvalade.
O Sporting anunciou na noite de quarta-feira a renovação de contrato de Skok, guardião esloveno que
integra a equipa de andebol dos leões.
"Esta renovação é para mim um grande prémio. Sinto-me muito bem aqui e a minha família está
completamente adaptada. Decidi ficar porque não há outro local com esta atmosfera. É um Clube
fantástico, que adoro", afirmou Skok, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Sporting.
Recorde-se que Skok, de 32 anos, chegou a Alvalade na temporada passada, fazendo assim parte do
plantel que conquistou o título de campeão nacional de andebol.
[Additional Text]:
Oficial: Skok renova contrato com o Sporting
Notícias Ao Minuto
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Um dos treinos da selecção das Coreias, que defronta a Alemanha no encontro de abertura

Coreia unificada é a novidade,
França e Dinamarca os favoritos
AS24SELECÇOES
Novamente sem Portugal,
o Campeonato do Mundo
arranca hoje com jogos em
Berlim e em Copenhaga
Os favoritos são os suspeitos do costume e, pela oitava vez consecutiva,
Portugal não estará presente - a selecção nacional foi derrotada pela
Sérvia no play-off e o andebol português será representado pelos árbitros
Ricardo Fonseca e Ricardo Santos -,
mas a 26.a edição do Campeonato
do Mundo de andebol arranca hoje
com duas novidades: a convite da
Federação Internacional de Andebol haverá uma selecção unificada
das duas Coreias e a prova será disputada em dois países, Alemanha e
Dinamarca. A nível competitivo, será
repetido o formato de 2011, com duas
fases de grupos, seguidas de meiasfinais e final.
A Dinamarca ganhou a medalha
de ouro olímpica há 873 dias, cinco
meses e nove dias depois a França
sagrou-se campeã do inundo e, a 28
de Janeiro do ano passado, a Espanha
conquistou pela primeira vez um Europeu. Se não surgir nenhuma surpresa - Noruega, Croácia e Alemanha
serão os outsiders -, a 27 de Janeiro,
no Jyske Bank Boxen, em Ilerning,

Grupo A
França
Alemanha
Brasil
GrupoB
Espanha
Macedónia
Bahrain
Grupo C
Dinamarca
Áustria
Chile
Grupo D
Suécia
Qatar
Egipto

Rússia
Sérvia
Coreia
Croácia
Islândia
Japão
Noruega
Tunisia
Arábia Saudita
Hungria
Argentina
Angola

unia destas três selecções festejará a
vitória no 26.° Mundial de andebol.
Mesmo sem o melhor jogador
do mundo de 2007, 2014 e 2016 Nikola Karabatic foi operado ao pé
esquerdo em Outubro -, a França
continua a contar com qualidade
em abundância, e, com atletas como Kentin Mahé, Dika Mem, Luc
Abalo ou Melvyn Richardson, será
o rival mais temido por todos, mas
o experiente Michaël Guigou alertou
para a vantagem que Dinamarca e
Alemanha têm por jogarem em casa, apontando o "colectivo e todas
as soluções" que estão à disposição
do técnico Didier Dinart como ponto forte.
A jogar em casa e com um calendário favorável, a Dinamarca tem
uma oportunidade de ouro para
conquistar pela primeira vez o tí-

tulo mundial, após perder as finais
de 1967, 2011 e 2013. Vencedores do
Europeu em 2008 e 2012, os dinamarqueses derrotaram a França na
final dos Jogos Olímpicos de 2016 e
têm potencial para rivalizarem de novo com os gauleses: Mikkel Hansen e
Casper Mortensen são estrelas mundiais, Niklas Landin e Jannick Green
garantem segurança na baliza.
Numa competição em que sete dos
24 seleccionadores são espanhóis, a
Espanha será urna incógnita. Após
vencer o Mundial 2013, o andebol
espanhol entrou em depressão ao
talhar a qualificação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e, no Mundial
2017, ficou-se pelos quartos-de-final.
Porém, há um ano, a qualidade táctica do seleccionador Jordi Ribera acabou com a "maldição" dos Europeus
para a Espanha após quatro finais
perdidas. Agora, com uma mistura
de veterania e talento, os espanhóis
podem voltar a surpreender.
Se o exotismo do Qatar já não é
novidade - vai voltar a apresentar
uma equipa repleta de naturalizados
-, no jogo de abertura da competição (17h15, em Berlim) estará unia
das atracções do evento: com 16 sulcoreanos e quatro norte-coreanos
no plantel (as restantes 23 selecções
só podem ter 16 convocados), a Coreia unificada vai defrontar a Alemanha.
dandrade@publico.pt
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GUARDA-REDES

Skok renova
com Sporting
ti O Sporting anunciou a renovação de contrato com Matevz Skok, guarda-redes eslo veno de 32 anos. "Sinto-me
muito bem aqui e a minha família está completamente
adaptada. Decidi ficar porque
não há outro local com esta atmosfera", disse Skok. "É uma
mensagem clara de que queremos ganhar", atirou o diretor
desportivo Carlos Galambas. o
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Coreia unificada
dá o exemplo
Ca Arranca hoje a 26 edição
do Campeonato do Mundo, que
este ano se realiza na Alemanha
e%Dinamarca. Sem a presença de Portugal, o Mundial abre
na Mercedes-Benz Arena (Berlim), às 17h15, com a seleção
alemã a defrontar a equipa unificada da Coreia, perante 17 mil
espectadores. Como medidà
excecional, esta seleção asiática terá 20 atletas (ao contrário
dos habituais 16), de forma a
encaixar os quatro atletas conados da Coreia do Norte. "A
nossa participação como Coreia
unificada vai ser algo histórico.
O nosso objetivo é competir,
tentar aprender ao máximo e,
claro, deixar tudo em campo
para dignificar as nossas nações. Queremos mostrar ao
Mundo que as duas Coreias podem coexistir em paz", disse o
selecionador YoungShin Cho.
No outro jogo do dia inaugural, a Dinamarca defronta o
Chile, em Copenhaga.
JOGOS DE HOJE (La JORNADA)
Alemanha-Coreia (Grupo A) 17h15
Chile-Dinamarca (Grupo C) 19h15
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ANDEBOL. A Seleção Nacional
sub-21 regressou ontem aos
treinos, em Guimarães, e
amanhã inicia a participação no
Torneio das 4 Nações, em
Cantabria (Espanha),
juntamente com a seleção
anfitriã, Alemanhae França.
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O QUE DIZEM OS OUTROS

error
•O 'Daily Mirror destaca o triunfo
esmagador (9-o) do Manchester
City sobre o Burton, a contar para
a La mão das meias-finais da Taça
da Liga inglesa. Autor de um póquer, Gabriel Jesus é o jogador escolhido para figurar na capa.
Guardiola, esse, nunca tinha vencido uma partida por margem tão
alargada...

CorrieradakSp&I
O 'Corriere dello Sport destaca, no
site oficial, a chegada iminente de
Aaron Ramsey à Juventus. O
acordo entre as partes parece esta r selado, como internacional galês a ser anunciado na J uve depois
da Supertaça com o M ilan, dia 16.

Sp_
O Mundial de andebol arranca
hoje, tendo como favoritos a Espanha, a Alemanha e a França. Sediado em Madrid, o 'Sphera
Sports' puxa a
brasa à sua sardinha, claro
está. O certame
decorre na Alemanha e na Dinamarca. O
jogo inaugural
opõe a seleção germânica à da Coreia... unificada. Um espetáculo
imperdívell

lutrospoitt
ta.

O 'Tuttosport faz a
manchete com
u.vvEl;~istixoulà
aquilo a que denomina a debandada de Milão.O que
vem a ser isso? Segundo o diário
italiano, Icardi
prepara-se para
abandonar o Inter e Higuaín o Milan. Quem se
fica a rir é obviamente a heptacampeã Juventus.

JUCÁ
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Mário Aleixo - RTP
Comentários
10 Jan, 2019, 08:44
/ atualizado em 10 Jan, 2019, 08:44
| Andebol
A fina flor do andebol mundial mostra os seus predicados nos próximos 10 dias | Epa
A partir desta quinta-feira e até 27 de janeiro, durante 17 dias, realiza-se o mundial de andebol'2019.
A edição da maior prova do andebol mundial é uma organização partilhada por Alemanha e
Dinamarca.
Portugal não conseguiu o apuramento mas faz-se representar na competição por uma dupla de
árbitros madeirense composta por Duarte Santos e Ricardo Fonseca facto enaltecido pelo presidente
da federação Miguel Laranjeira, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes.
O principal responsável pelo andebol nacional está convicto de que o vencedor deve passar pelos
habituais candidatos.
A França bicampeã mundial vai defender a posição num campeonato do mundo que prende o olhar
lusitano pela presença das seleções do Brasil e Angola equipa treinada por Filipe Cruz que representou
a seleção das quinas no primeiro mundial em que participou a equipa portuguesa em 1997; em
Kumamoto, no Japão.
Os primeiros jogos marcados para esta quinta-feira são: Alemanha-Coreia do Sul e Chile-Dinamarca.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
2019-01-10T08:44:20+00:00
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A partir desta quinta-feira e até 27 de janeiro, durante 17 dias, realiza-se o mundial de andebol'2019.
A edição da maior prova do andebol mundial é uma edição partilhada entre Alemanha e Dinamarca.
Portugal não conseguiu o apuramento mas faz-se representar na competição por uma dupla de
árbitros madeirense composta por Duarte Santos e Ricardo Fonseca facto enaltecido pelo presidente
da federação Miguel Laranjeira, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
2019-01-10T08:43:33+00:00
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