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Universíadas Gwangju 2015: Estudantes defendem legado do atletismo português
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" São atletas com bastante talento e têm todos capacidade de fazer uma boa competição ", caracteriza
Pedro Pinto, treinador dos nove estudantes-atletas convocados para a modalidade de Atletismo nas
Universíadas de Gwangju, na Coreia do Sul. Felizes por alcançarem o objetivo principal da época, os
seis rapazes e três raparigas vão ao continente asiático com a ambição de subirem aos pódios.
No feminino, Portugal será representar por Daniela Cardoso (20km Marcha), Daniela Cunha (10000m)
e Marta Onofre (Salto com Vara). Para Daniela Cunha, esta convocatória surge como a realização do
esforço e trabalho que demonstrou durante a época. " Estou contente e realizada porque treinei para
isto ", exprime.
As expectativas ainda não estão bem delineadas por ainda não ter conhecimento dos adversários e
dos seus tempos, mas o compromisso é de fazer o melhor possível.
Francisco Belo, que vai competir nas provas de Lançamento do Peso e do Disco, concorda. " O que
quero sempre, e em qualquer competição, é fazer o meu melhor e bater os recordes pessoais. Em
termos de resultados, o primeiro objetivo é passar à final. Quero chegar o mais longe possível ",
exalta.
A Francisco juntam-se Bruno Costa (Salto em Comprimento), David Lima (200m), Diogo Antunes
(100m), Diogo Ferreira (Salto com Vara) e Miguel Moreira (800m).
O atletismo é uma das modalidades com mais tradição e relevância em toda a história das
Universíadas, tendo Portugal já um longo historial de participações, sendo até hoje a que mais
contribuiu para o medalheiro de Portugal. É também uma modalidade com forte tradição e relevância
no programa das Universíadas.
A primeira medalha do atletismo português foi há precisamente 20 anos, na edição de Fukuoka 1995,
por Nuno Fernandes, com a medalha de Bronze no Salto com Vara. De então para cá foram
conquistadas pelo atletismo mais 3 medalhas de bronze, 8 de prata e 6 de ouro, num total de 18
medalhas.
Esta importância do atletismo resulta na participação dos melhores estudantes-atletas da modalidade,
que ao longo destes anos têm contribuído para o reconhecimento e resultados das participações
nacionais.
De uma longa lista de participantes e medalhados, destacam-se Nélson Évora, que teve a primeira
participação já como campeão olímpico (ouro em Belgrado 2009 e Shenzhen 2011), Sara Moreira,
como a mais titulada atleta portuguesa em provas internacionais universitárias, com 3 medalhas em
Universíadas (dois ouros em Belgrado 2009 e Prata em Shenzhen 2011), Jéssica Augusto que
conquistou em Bangecoque 2007 a primeira medalha de ouro do atletismo, batendo simultaneamente
o recorde das Universíadas nos 5000m, que ainda hoje se mantem e Alberto Paulo surpreendente ouro
nos 3000m obstáculos em Shenzhen 2011.
Outros nomes bem conhecidos da modalidade, acrescem a esta lista de medalhados ao longo das
duas últimas décadas: Carla Sacramento, António Travassos, Ana Dias, Nédia Semedo, Susana Feitor,
Naide Gomes, Vera Santos, Sónia Tavares, Patrícia Mamona e Marcos Chuva.
A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, num
projeto de participação e seleção dos estudantes-atletas, definido com as respetivas federações
desportivas.
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Final do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas é na Guarda
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No sábado, dia 20 de junho, entre as 9h30 e as 18 horas, o Pavilhão Municipal de S. Miguel, na
Guarda recebe a fase final do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas (ACR4).
Trata-se de uma iniciativa da Federação Portuguesa de Andebol com o apoio da Câmara Municipal da
Guarda.
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Home - Destaques - Ana Filipa Silva, Carolina Costa e as duplas Eurico Nicolau e Ivan
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Home - Destaques - Ana Filipa Silva, Carolina Costa e as duplas Eurico Nicolau e Ivan Caçador e
Daniel Martins e Roberto Martins nomeados para a Gala do Andebol Ana Filipa Silva, Carolina Costa e
as duplas Eurico Nicolau e Ivan Caçador e Daniel Martins e Roberto Martins nomeados para a Gala do
Andebol 18 Junho 2015 Cid Ramos Pelo 5.º ano consecutivo, a Gala do Andebol volta a reconhecer os
melhores da c modalidade, nas várias categorias sujeitas a votação. Os grandes vencedores serão
conhecidos na V Gala do Andebol, a realizar em Castelo Branco, no próximo dia 29 de Agosto. Ana
Filipa Silva, Juve Lis, está nomeada para jogadora revelação feminina. Na categoria de melhor guardaredes, Carolina Costa, do Colégio João de Barros é uma das nomeadas.Na categoria de melhor dupla
de Árbitros, referência para Eurico Nicolau e Ivan Caçador e Daniel Martins e Roberto Martins. As duas
duplas portuguesas estão nomeadas para melhor dupla do ano. Você pode deixar um comentário, ou
um link a partir do seu site.
18 Junho 2015Cid Ramos
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A prova de atletismo cross será disputada no Parque da Cidade do Porto, considerado o ‘pulmão verde’ da Invicta

Três cidades
em competição
Porto, Gaia e Matosinhos
organizam os Jogos do
Eixo Atlântico, entre 5 e
10 de julho, competindo
em sete modalidades.
RAQUEL MADUREIRA
rmadureira@destak.pt

Pela primeira vez na história
dos Jogos do Eixo Atlântico, três
cidades vizinhas – Porto, Matosinhos
e Gaia – vão organizar e acolher simultaneamente estacompetição desportiva, lançada em 1995 e realizada
a cada dois anos.

A 11ª edição dos Jogos do Eixo
Atlântico acontece entre os dias 5 e
10 de julho nos três municípios que
constituem aFrente Atlânticado Porto, contando desde já com a maior
participação de sempre, num total de
mais de 1.800 desportistas em representação de 16 concelhos do norte de
Portugal e 12 da região da Galiza.
A competição será disputada em
sete modalidades: andebol, atletismo,
basquetebol, futebol de 7, natação, voleibol e, em estreia, o ténis. Ao atletismo adaptado, que desde há várias
edições está incluído no programa
competitivo, junta-se agora também
a natação adaptada.

Abertura da
11ª edição dos jogos
está marcada para
domingo, 4 de julho,
às 16h30, no Porto
A cidade de Matosinhos acolherá
as provas de atletismo em pista e de
atletismo adaptado, natação e natação adaptada, voleibol feminino, basquetebol feminino e basquetebol masculino. O Porto receberá as provas
de ténis e atletismo cross. Já do
outro lado do rio Douro, na cidade
de Gaia, terão lugar as competições
de futebol de 7 e de andebol.
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GRANDE PORTO • 02

Matosinhos,
Porto e Gaia
nos Jogos do
Eixo Atlântico
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Encontro de andebol com
impacto na economia local
Festa Presença de 1.200 atletas e suas famílias em Leiria vai ‘mexer’ com a
cidade. Hóteis prevêem aumento da taxa de ocupação
AAL

Andebol
Leiria

José Roque
Leiria vai ser palco, de hoje a
domingo, do Encontro Nacional de Andebol no escalão de
Infantis que, pela primeira vez,
junta no mesmo evento os géneros masculinos e femininos
num total 56 equipas e 1200
atletas. Um evento que, segundo a organização, terá um
forte impacto na economia local e regional, pela sua dimensão.
“Teremos 1.200 miúdos
acompanhados pelas suas famílias, pelo que, em termos de
hotelaria e restauração, terá seguramente o seu impacto”, revelou o presidente da Associação de Andebol de Leiria, Mário Bernardes, acrescentando
ainda que, também na Marinha Grande e Batalha, houve
procura em termos de hotelaria.
Segundo fonte do Hostel de

Jogos vai decorrer em pavilhões e no estádio municipal de Leiria

Leiria, a taxa de ocupação para
o fim-de-semana daquela unidade será de “50% exclusivamente de familiares de atletas”.
Também o Hotel Eurosol, parceiro oficial do evento, já registou um aumento de reservas na “ordem dos 20%” na
taxa de ocupação.
Já o presidente da Câmara
de Leiria, Raul Castro, tinha ad-

mitido, na conferência de imprensa de apresentação do Encontro, que o evento “vai marcar não só a cidade, mas também a região já que a dimensão do torneio vai ter impacto
na economia local”, acrescentando ainda a aposta do município no andebol: “É uma
modalidade que queremos
que seja mais intensa no nosso

concelho”.
O Encontro de Andebol contará com 156 jogos, 11 mil refeições, que serão servidas nas
escolas, e 1200 dormidas (no
Estádio Municipal de Leiria)
asseguradas durante quatro
dias, estando estimada a presença de quatro mil pessoas
presentes num evento que tem
por hábito arrastar as famílias
dos jovens atletas.
Os jogos irão ser disputados
em vários pavilhões do concelho, nomeadamente no Centro Desportivo da Juve Lis, no
pavilhão da Gândara, dos Marrazes, dos Pousos, da Escola
Dr. Correia Mateus e no Estádio Municipal de Leiria onde
foram instalados dois pisos no
topo Sul.
A cerimónia de abertura terá
lugar hoje, pelas 21h00, na
Fonte Luminosa, no centro da
cidade de Leiria, onde as equipas vão desfilar, enquanto a de
encerramento está marcada
para as 13h30 do dia 21 de Junho.|
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Juve Lis é vice-campeão
em iniciadas e seniores

Juve Lis representou o andebol da região ao mais alto nível

Andebol
Juve Lis

No passado fim-de-semana, as
equipas de iniciados femininos
e seniores masculinos da Juventude do Lis disputaram as
fases finais dos respectivos
campeonatos. Em S. João da
Madeira, a formação leiriense,
em iniciados femininos, sagrouse vice-campeã nacional depois
de dois empates com a CA Leça
e Alavarium (campeão nacio-

nal) e uma derrota por 31-29
frente ao AD Sanjoanense.
Em Estarreja, a equipa sénior
masculina da Juve Lis conseguiu igualmente obter o segundo lugar no Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão, depois
de perder na primeira jornada
da fase final com o Estarreja por
31-23 e vencer o SC Horta 'B'
por 28-26. Recorde-se que a
equipa leiriense, na próxima
época, irá disputar a 2.ª Divisão
Nacional.|
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Técnico coloca ponto final com o clube de andebol bracarense

DM

Rui Ferreira deixa Arsenal
José COSTA LIMA

uando falta disputar uma jornada para terminar a fase final do campeonato
nacional de andebol da II
Divisão, o Diário do Minho sabe que Rui Ferreira
não vai ser o treinador do
Arsenal da Devesa na próxima temporada. Apesar
da proposta de renovação
apresentada pela direção,
o técnico de 48 anos conversou há algumas semanas com os responsáveis e
comunicou-lhes a decisão
de colocar um ponto final
na ligação com o clube de
Braga, considerando ser o
momento adequado para
fechar um ciclo de dois
anos ao serviço do Arse-

Q

Rui Ferreira está de saída do clube

nal da Devesa.
Rui Ferreira, recorde-se, assumiu o comando
do Arsenal na 3.ª Divisão

nacional, na temporada
2013/14, e logo aí liderou a
equipa de andebol bracarense ao escalão superior,

conquistando igualmente
o título de campeão.
Em época de estreia na
II Divisão (2014/15), conseguiu o apuramento para
a fase final da prova, entrando na luta com mais
cinco equipas pela promoção ao principal campeonato do nosso país.
No entanto, as hipóteses de festejar nova subida são atualmente nulas,
uma vez que o Arsenal é
terceiro classificado e, independentemente do que
vier a suceder na última
jornada (sábado, às 18h00,
Pavilhão Flávio Sá Leite,
ante o Avanca), nada vai
alterar a posição em que
se encontra – Fafe e Avanca são os emblemas promovidos à I Divisão.
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SAD contrata Nuno Carvalhais e Marco Gil
A equipa AM Madeira SAD acaba de contratar mais dois jovens jogadores para o plantel que vai disputar a I Divisão Nacional
2015/16. Nuno Carvalhais (Maia/ISMAI) e o
madeirense Marco Gil (Marítimo) vão representar a equipa de Paulo Fidalgo na próxima
temporada.
O jovem lateral esquerdo / universal Nuno
Carvalhais, internacional sub-21 pela seleção

portuguesa, assinou por uma temporada. O
possante jogador, de 21 anos, com 1,98 metros e 97 kg, é mais uma opção para a 1.º linha
da equipa de Paulo Fidalgo. Um jovem atleta
com grande potencial formado no FC Porto,
que na última época alinhou no Maia/ISMAI.
Pela equipa nortenha, Nuno Carvalhais efetuou 36 jogos e marcou 33 golos em 66 remates, uma eficácia de 50%. Outro reforço

do Madeira SAD é o central Marco Gil, exMarítimo. O jogador de 25 anos foi o melhor
marcador e uma das principais armas da
equipa verde rubra na 2.ª divisão – zona
norte. Nuno Carvalhais e Marco Gil juntamse ao lateral Nélson Pina (ex-Sporting da
Horta) contratado por duas épocas pelo Madeira SAD que paulatinamente está a renovar
o plantel para a nova temporada.
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Andebol encerra
época com festa
no fim de semana
A Associação de Andebol da Madeira promove este fim de semana
a festa de encerramento e entrega
de prémios da época 2014/15, no
pavilhão do Funchal e campo Adelino Rodrigues. Os dois recintos vão
acolher atividades no sábado e domingo, com destaque para a VI
edição do Torneio de seniores “Um
golo pela vida” a disputar no sábado das 9h30 às 15 horas e no
domingo das 9h30 às 17 horas.
Paralelamente a este evento solidário que pretende juntar toda a
comunidade andebolística, vão
realizar-se outras atividades. No
pavilhão vão disputar-se as finais
da Taça da Madeira em Iniciados
no sábado, entre as 15 horas e
19h30, bem como as de Juvenis,
no domingo das 14h30 às 19
horas. Já no campo de futebol do
ex-Liceu, vai realizar-se no domingo das 9 às 13 horas, o Andebol KIDS AAM para os Bambis. No
mesmo recinto vai disputar-se,
entre as 15 horas e as 18h30, o
Torneio Final de Minis. Todas estas
atividades culminam com a cerimónia de entrega de prémios da
época 2014/15, domingo às 19
horas no Pavilhão do Funchal.
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Felizes por alcançarem o objectivo principal da época, os seis rapazes e três raparigas vão ao
continente asiático com a ambição de subirem aos pódios.
Por Carlos Pereira - Jun 18, 2015
“São atletas com bastante talento e têm todos capacidade de fazer uma boa competição”, caracteriza
Pedro Pinto, treinador dos nove estudantes-atletas convocados para a modalidade de Atletismo nas
Universíadas de Gwangju (Coreia do Sul). Felizes por alcançarem o objectivo principal da época, os
seis rapazes e três raparigas vão ao continente asiático com a ambição de subirem aos pódios.
No feminino, Portugal será representar por Daniela Cardoso (20km Marcha), Daniela Cunha (10000m)
e Marta Onofre (Salto com Vara). Para Daniela Cunha, esta convocatória surge como a realização do
esforço e trabalho que demonstrou durante a época.
“Estou contente e realizada porque treinei para isto”, exprime.
As expectativas ainda não estão bem delineadas, por ainda não ter conhecimento dos adversários e
dos seus tempos, mas o compromisso é de fazer o melhor possível.
Francisco Belo, que vai competir nas provas de Lançamento do Peso e do Disco, concorda.
“O que quero sempre, e em qualquer competição, é fazer o meu melhor e bater os recordes pessoais.
Em termos de resultados, o primeiro objectivo é passar à final. Quero chegar o mais longe possível”,
exalta.
A Francisco juntam-se Bruno Costa (Salto em Comprimento), David Lima (200m), Diogo Antunes
(100m), Diogo Ferreira (Salto com Vara) e Miguel Moreira (800m).
O Atletismo é uma das modalidades com mais tradição e relevância em toda a história das
Universíadas, tendo Portugal já um longo historial de participações, sendo até hoje a que mais
contribuiu para o medalheiro de Portugal. É também uma modalidade com forte tradição e relevância
no programa das Universíadas.
A primeira medalha do atletismo português foi há precisamente 20 anos, na edição de Fukuoka 1995,
por Nuno Fernandes, com a medalha de Bronze no Salto com Vara. De então para cá foram
conquistadas pelo atletismo mais 3 medalhas de bronze, 8 de prata e 6 de ouro, num total de 18
medalhas.
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Esta importância do atletismo resulta na participação dos melhores estudantes-atletas da modalidade,
que ao longo destes anos têm contribuído para o reconhecimento e resultados das participações
nacionais.
De uma longa lista de participantes e medalhados, destacam-se Nélson Évora, que teve a primeira
participação já como campeão olímpico (ouro em Belgrado 2009 e Shenzhen 2011); Sara Moreira,
como a mais titulada atleta portuguesa em provas internacionais universitárias, com 3 medalhas em
Universíadas (dois ouros em Belgrado 2009 e Prata em Shenzhen 2011); Jéssica Augusto, que
conquistou em Bangecoque 2007 a primeira medalha de ouro do atletismo, batendo simultaneamente
o recorde das Universíadas nos 5000m, que ainda hoje se mantém; e Alberto Paulo, surpreendente
ouro nos 3000m obstáculos em Shenzhen 2011.
Outros nomes bem conhecidos da modalidade, acrescem a esta lista de medalhados ao longo das duas
últimas décadas: Carla Sacramento, António Travassos, Ana Dias, Nédia Semedo, Susana Feitor,
Naide Gomes, Vera Santos, Sónia Tavares, Patrícia Mamona e Marcos Chuva.
A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, num
projecto de participação e selecção dos estudantes-atletas, definido com as respectivas federações
desportivas.
Toda a informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site
oficial da Federação Académica do Desporto Universitário e no Facebook em
www.facebook.com/fadupt.
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Porto, Gaia e Matosinhos organizam a 11ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico Notícias Porto Lazer - Porto Lazer
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Pela primeira vez na história dos Jogos do Eixo Atlântico, três cidades - Porto, Matosinhos e Vila Nova
de Gaia - vão organizar e acolher simultaneamente a competição, lançada em 1995 e realizada a cada
dois anos. A apresentação decorreu esta quinta-feira, numa conferência de imprensa realizada na
Casa do Roseiral, que contou com as presenças dos presidentes de Câmara do Porto e de Matosinhos,
respetivamente Rui Moreira e Guilherme Pinto, assim como do presidente da Comissão Delegada do
Desporto do Eixo Atlântico, Guilherme Aguiar, em representação do presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia, e ainda do Secretário-Geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao. A 11.ª edição dos
Jogos do Eixo Atlântico será a mais participada de sempre, com um total de 1800 desportistas já
confirmados, em representação de 16 concelhos do norte de Portugal e de 12 da região da Galiza. O
evento terá lugar entre os dias 5 (domingo) e 10 de julho (sexta-feira) nos três municípios que
constituem a Frente Atlântica do Porto. A aproveitar as excelentes infraestruturas para a prática
desportiva das três cidades, esta competição itinerante divide-se por sete modalidades: andebol,
atletismo, basquetebol, futebol de 7, natação, voleibol e, em estreia, ténis. É de salientar que, ao
atletismo adaptado - desde há várias edições incluído no programa competitivo -, se junta- agora
também a natação adaptada. Em termos de distribuição geográfica, a cidade do Porto acolherá as
provas de ténis (Complexo Desportivo do Monte Aventino) e de atletismo cross (Parque da Cidade).
Por sua vez, em Vila Nova de Gaia serão disputadas os jogos de futebol 7 (Estádio Municipal do Parque
da Cidade e Estádio do Valadares FC) e de andebol (Pavilhão Municipal de Gaia), enquanto em
Matosinhos terão lugar as provas de atletismo em pista e atletismo adaptado (Pista de Atletismo de
Leça da Palmeira), Natação e Natação Adaptada (Piscina da Senhora da Hora), voleibol feminino (Nave
Ilídio Ramos), basquetebol feminino (Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira) e basquetebol masculino
(Pavilhão Municipal Guifões). Iniciativa do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, associação
transfronteiriça que engloba 34 concelhos do Norte de Portugal e da Galiza, os Jogos do Eixo Atlântico
estão vocacionados para a promoção do desporto, convivência entre os jovens e também para um
maior conhecimento entre os cidadãos das duas regiões. Pela sua longevidade e alta participação, o
evento constitui atualmente um referente singular da prática do desporto transfronteiriço na Europa,
mobilizando mais de 1800 jovens de 28 cidades portuguesas e espanholas. A cerimónia de abertura da
11.ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico está marcada para domingo, dia 5 de julho, às 16h30, na
Praça General Humberto Delgado, em frente ao edifício dos Paços do Concelho do Porto.
18-06-2015
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Leiria concentra 1.200 atletas no estádio em encontro inédito de andebol
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Pela primeira vez, a nível nacional, o Encontro Nacional de Infantis, em andebol, junta as competições
masculina e feminina. Depois do sucesso que foi a organização da competição feminina em 2014 em
Leiria, a Associação de Andebol de Leiria, juntamente com a autarquia, foram mais longe e decidiram
arrojar com a organização conjunta. "Aceitámos fazer esta experiência, que nunca foi feita. Não se
trata de um risco financeiro mas mais de organização. Temos que ser arrojados", entende Mário
Bernardes, presidente da Associação de Leiria. O Encontro vai juntar entre hoje, quinta-feira, dia 18, e
domingo, na cidade de Leiria mais de 1.200 atletas provenientes de 56 equipas, de todo o país. Outra
das novidades do evento está relacionada com a realização de jogos oficiais de andebol no estádio de
Leiria, com a instalação de dois campos. Além desta infraestrutura, os pavilhões da Juve Lis, Gândara,
Marrazes, Pousos, Correia Mateus, Santa Eufémia e Souto da Carpalhosa também vão receber
encontros. "Vir cá é uma obrigação (...) Escolhemos Leiria porque é uma região que respira andebol
(...) esperamos que cada jovem recolha para o futuro uma imagem muito positiva, e não acreditem
que o andebol é apenas um jogo que se joga num pavilhão. É um palco de boas vivências, de
construção de amizades. Leiria tem boa gastronomia, tem património e esperamos quem aqui se
desloque queira voltar", afirmou Ulisses Pereira, presidente da Federação de Andebol, na conferência
de apresentação do evento. O estádio vai ser o grande centro de operações do evento e será o local
onde todos os atletas irão dormir, num total de 1.200. Para Raul Castro, presidente da Câmara de
Leiria, "o evento vai marcar a região, trazer centenas de jovens e as suas famílias". "É uma
oportunidade de conhecerem a cidade e de causarem impacto na economia local", sublinhou. Mas
vamos a números: - 56 equipas de todo o país, 32 masculinas e 24 femininas, num total de 1.200
atletas - 7 equipas da região: em femininos Juve Lisd, SIR 1º Maio, Ansião e JAC Alcanena (em
representação da associação de Leiria); em masculinos Juve Lis, AC Sismaria e SIR 1º Maio - 156
jogos distribuídos por oito pavilhões - 11 mil refeições serão confecionadas e distribuídas por todos os
participantes - 18 de junho é a data da abertura do evento. Pelas 21 horas, com desfile das equipas
participantes na fonte Luminosa, em Leiria - 21 de junho, domingo, pelas 13h30, a cerimónia de
encerramento realiza-se no estádio de Leiria Marina Guerra
Publicado em 18 Junho 2015 às 2:45 pm.
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18 Jun, 2015, 17:53
O FC Porto confirmou hoje a contratação do andebolista internacional francês Jordan Pitre, que jogará
nos heptacampeões nacionais na temporada de 2015/2016.
Proveniente do Valence, da segunda divisão francesa, Pitre, de 23 anos, atua como ponta esquerda,
tendo já passado por clubes como o Ivry e o Tremblay.
O francês é a primeira contratação confirmada dos 'dragões' para a próxima temporada.
Carlos Barros
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18-06-2015 17:48
O francês é a primeira contratação confirmada dos 'dragões' para a próxima temporada.
Dragões garantem reforço para a próxima época
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto confirmou hoje a contratação do andebolista internacional francês Jordan Pitre, que jogará
nos heptacampeões nacionais na temporada de 2015/2016.
Proveniente do Valence, da segunda divisão francesa, Pitre, de 23 anos, atua como ponta esquerda,
tendo já passado por clubes como o Ivry e o Tremblay.
O francês é a primeira contratação confirmada dos 'dragões' para a próxima temporada.
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A formação petrolífera, Petro de Luanda, em masculino, foi campeão de Angola de andebol na época
passada, ao passo que os militares, 1º de Agosto, ocuparam a segunda posição na prova.
1.º Agosto e Petro de Luanda, em feminino
Por Pereira Ricardosapodesporto@sapo.pt
O dérbi da 36ª edição do campeonato angolano de andebol entre o 1º de Agosto e Petro, em
masculino, acontece no domingo à tarde, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva, palco da
competição que decorre de 17 a 28 de junho.
Esse jogo da quarta jornada da competição, que se disputa em séries, play-offs e finalíssima, está a
ser aguardado com bastante expetativa, pois os rivais preparam-se para não repartirem pontos no
desafio de cartaz.
Antes do dérbi, a turma feminina do 1º de Agosto, campeã africana, medirá a pulsação do Progresso
da Lunda Sul, equipa que não participa no campeonato há mais de 20 anos consecutivos.
Mesmo ausente do campeonato há mais de duas décadas, a formação cujo responsável é o
empresário Santos Bikuku, trabalha afincadamente para não dar "frangos" aos seus adversários.
Com a realização dos desafios de destaque, a prova poderá ficar mais competitiva e emocionante na
semana a seguir, porque as equipas prometem melhorar as suas classificações e performances.
Nesta maior festa do andebol angolano, os militares e petrolíferos querem revalidar os títulos a todo
custo, mas sabem que cada época tem a sua história e que os adversários não se deslocaram para
fazer turismo em Luanda.
Os vencedores da prova organizada pela Federação Angolana de Andebol (FAAND) serão premiados
com medalhas de ouro, prata, bronze, troféus e dinheiro, cujos valores não foram revelados.
No campeonato de andebol em curso, as atletas angolanas lutam também para convencer a equipa
técnica das Pérolas Negras, seleção angolana, detentora do título dos Torneios Angola 40 anos e PréOlímpico, que deu acesso aos Jogos Olímpicos de 2016, a ter lugar no Rio de Janeiro, Brasil.
Para além desta maior prova desportiva do mundo, depois do campeonato, serão convocadas as
melhores atletas para fazerem parte da pré-selecção, tendo em vista os Jogos Pan-africanos, que o
Congo Brazaville vai acolher em agosto.
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A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto é a detentora do título da edição passada, ao
passo que as petrolíferas ocuparam o segundo lugar do pódio.
Na lista dos campeões nacionais em masculino, o 1º de Agosto lidera com 24 títulos, enquanto o
Petro, Kabuscorp, Sporting de Luanda, Grupo Desportivo da Banca somam dois título cada e,
consequentemente o Dínamo de Luanda, Interclube e Belenenses de Luanda têm apenas um troféu
nas suas galerias.
Em feminino, o Petro de Luanda comanda a lista com 22 títulos, a seguir o Ferroviário de Luanda com
nove, 1º de Agosto, três e o Atlético Sport Aviação (ASA) com apenas um título.
Depois da modalidade rainha, futebol e o basquetebol, o andebol é a terceira modalidade que mais
movimenta multidões em Angola, tal como também tem conquistado títulos nas provas internacionais.
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Period.: Quinzenal

Área: 9,22 x 13,74 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 30

A31

ID: 59756774

01-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 18
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Cores: Preto e Branco

Period.: Mensal

Área: 25,50 x 20,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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