


Revista de Imprensa

1. Andebol - Vitórias nas meias-finais, Bola (A), 22/04/2019 1

2. Andebol - Campeão europeu de 2016/17 pode ser extinto, Jogo (O), 22/04/2019 2

3. Andebol - Equipa chinesa vai jogar no leste da Europa, Jogo (O), 22/04/2019 3

4. Já viu o Jogo Económico? O segredo do sucesso do andebol português, Jornal Económico Online (O),
22/04/2019

4

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 3,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80141214 22-04-2019

ANDEBOL 
Vitórias nas meias-finais 
O Colégio de Gaia e o Madeira, SAD 
estão a uma vitória da final do 
nacional feminino. As gaienses 
ganharam ao SIR 1.° Maio (29-19) e as 
madeirenses ao Alavarium (26-22) 
nos respetivos 1.°s jogos das meias. 
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CAMPEM-  EUROPEU 
DE 2016/17 PODE SER EXTINTO 
A equipa que ganhou a Liga de Campeões em 
2016/17, o Vardar Skopje, poderá fechar as 
portas, poiso seu maior investidor, Sergei 
Samsonenko, admitiu dificuldades para 
continuar a apoiar e vai cuidar das empresas. 
Os macedónios estão nos quartos de final da 
Champions e venceram a Liga SENA, sendo 
que Rogerio Moraes e Dainis Kristopans, por 
exemplo, já se desvincularam. -A.F. 
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EQUIPA CHINESA 
VAI JOGAR NO LESTE DA EUROPA 
A Liga SEHA de andebol, que reúne a maioria 
dos clubes do Leste Europeu, irá contar com 
uma equipa chinesa na próxima época, numa 
iniciativa que visa promover a modalidade no 
grande pais asiático. Entre as 12 formações 
que disputarão a liga estará, pois, a da 
Universidade Desportiva de Pequim, não se 
sabendo ainda se ficará sediada na Europa ou 
na capital chinesa. —As. 
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Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, veio ao programa para debater o
estado do andebol português com os comentadores João Marcelino e Leonardo Ralha.
 
despoO andebol português está a viver uma das melhores fases da sua história. A Seleção portuguesa
está a apenas um ponto de atingir a fase final do Europeu de Andebol de 2020 (depois de ganhar à
França, terceira classificada do último Mundial e uma das melhores seleções mundiais) e o Sporting CP
atingiu, esta temporada, a fase mais avançada que algum clube português conseguiu atingir na Liga
dos Campeões da modalidade.
 
Nesta edição, que foi transmitida no site do 'Jornal Económico' e nas redes sociais sexta-feira às
20h00, Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, veio ao programa para
debater o estado do andebol português com os comentadores João Marcelino e Leonardo Ralha.
 
Para além do andebol, conheça as opiniões dos comentadores residentes relativamente à divulgação
da auditoria do Sporting CP assim como a polémica da semana com as declarações do treinador do
Marítimo, Petit, sobre os cartões amarelos forçados pelos atletas do clube insular.
 
Reveja aqui o programa:
 
Jornal Económico Multimédia
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