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Lars Walther treinador de andebol do FC Porto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3db3c6c2-f987-46b4-af72-

f726cb93af23&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O dinamarquês Lars Walther vai treinar a equipa de andebol do Futebol Clube do Porto.
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Nikcevic renova 
com o Sporting 
4  Extremo-esquerdo continua ao 
serviço dos leões na prrIxtma épo-
ca e quer repetir conquistas 

Nikcevic cumprimentado pelo presidente 

O sérvio Ivan Nikcevic vai continuar no 
Sporting na próxima época. Aos 36 anos, o 
extremo-esquerdo foi peça importante na 
conquista do campeonato Andebol 1 e da 
Taça Chalienge, principalmente após a lesão 
de Pedro Solha. Os leões garantem mais 
uma continuidade num plantei de luxo que 
irá atacar as três provas nacionais —
Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça 
— e ainda a Liga dos Campeões. «A 
primeira vez que estive no Museu Sporting, 
senti enorme vontade de um dia também 
ter aqui o meu nome. Graças a todos os 
sportinguistas, aos meus colegas e à 
equipa técnica, conseguimos. Estou muito 
satisfeito. Este ano foi espedal para todos 
os sócios e adeptos do dube. Sei bem o 
quanto eles queriam ganhar o campeonato 
nacional, o que torna a conquista ainda 
mais importante». Nikcevic tem ainda outro 
objetivo: «Tenho muita vontade de jogar no 
Pavilhão João Rocha perante milhares de 
sportinguistas. Graças ao dube e ao 
presidente Bruno de Carvalho vou ter 
oportunidade de viver essa experiência. 
Em meu nome e dos meus companheiros 
posso dizer que estamos ansiosos por 
disputar o primeiro jogo. Será uma 
motivação extra termos a nossa casa onde 
nos vamos sentir seguros e fortes. Vai ser 
complicado alguém ganhar-nos.» H. C. 
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FC Porto 
confirma Walther 
-> Tal como A BOLA noticiou sá-
bado, treinador dinamarquês é o 
substituto de Ricardo Costa 

O FC Porto confirmou o dinamarquês Lars 
Walther como novo treinador da equipa, tal 
como A BOLA deu conta no último sábado, 
sucedendo a Ricardo Costa, à frente dos 
dragões nas épocas 2015/16 e 2016/17. 
Walther, 51anos, estava sem dube desde 
fevereiro, após ser despedido dos suíços do 
Kadetten Schaffhausen após a eliminação 
nas meias-finais da taça helvética. Com  
três títulos ganhos no Wisla Plock (2011), 
Baia Mare (2015) e Kadetten (2016), a que 
juntou duas taças nestas duas últimas 
aventuras, inidou carreira de treinador em 
2001no Virum da Dinamarca, tendo passa-
gens pela Alemanha, Eslovénia e Itália. H. C. 
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ANDEBOL 
Portugal com casa cheia 
Já estão esgotados os bilhetes para 
o Portugal-Alemanha, amanhã, no 
Pavilhão Multiusos de Gondomar, às 
19.30 horas, jogo referente à 5' 
jornada do Grupo 5 de Qualificação 
para o Campeonato da Europa 2018. 
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FC PORTO-ANDEBOL 

LARS WALTHER 
O dinamarquês Lars Walther 
(51 anos) é o novo treinador de 
Andebol do FC Porto. Foi cam-
peão suíço em 2016, como Ka-
detten, um ano depois de ven-
cer o campeonato romeno 
com o Baia Mare. 
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GarciCup’17 promete cinco dias
de competitividade e diversão
Andebol Evento desportivo de Estarreja terá 240 equipas a disputar 600 jogos de 28 de Junho
a 2 de Julho. Muitas actividades paralelas vão animar quem visita a cidade
Avelino Conceição

A VIII Edição do GarciCup 2017,
Torneio Internacional de An-
debol, organizado pela Câmara
Municipal de Estarreja, em co-
laboração com o Estarreja An-
debol Clube (EAC), foi apresen-
tado, na última sexta-feira à
noite. Durante cinco dias, de 28
de Junho a 2 de Julho, o evento
desportivo que, segundo a or-
ganização “é o maior do país e
um dos maiores da Europa”,
arranca oficialmente com a re-
cepção às equipas marcada
para o próximo dia 27.

Desde o seu torneio em 2010,
apenas com a participação
equipas da região de Aveiro , o
torneio foi-se alargando a um
universo mais vasto de clubes e
cresceu de forma abissal, sendo
hoje já uma referência interna-
cional. De ano para ano, com o
aumento do número de clubes
e de participantes, têm sido mi-
lhares as pessoas que visitam
Estarreja, já que, para além da
componente desportiva, o
evento dispõe de uma panóplia
de actividades lúdicas e de en-

tretenimento, sendo a principal
novidade, neste âmbito, o es-
correga de água gigante, com
110 metros de comprimento.

O torneio propriamente dito
é composto por três disciplinas,
Andebol Indoor, Andebol de
Praia e Andebol Adaptado, per-
fazendo, em cinco dias de com-
petição, um total de 600 jogos.
Numa autêntica maratona an-
debolística, cerca de 3.500 atle-
tas de 240 equipas vão estar em
competição, obrigando por isso
a uma enorme logística. Ao todo
são 12 os pavilhões onde vai de-
correr o torneio, sendo ainda

implantado um recinto amoví-
vel no Parque do Antuã, estando
ainda envolvido um grande nú-
mero de voluntários.

O “MiniHand Garci Festival”,
no parque da cidade, logo pela
manhã (9 horas) do dia 28, mar-
cará o começo da competição,
que se estenderá até ao dia 2 de
Julho. Quanto às actividades
pa ralelas, como a actuação de
gru pos de Samba, sessões de
au tógrafos, dádivas de sangue,
presença de DJ’s, Insufláveis, Ti -
ro ao Arco, Canoagem, Com-
bóio Turístico, Jogos Populares,
Passeios Crazy Bus, Espaço

Atle ta, Concertos, Piscina, Visitas
Turísticas, Torre Aventura, Gar-
ciColors, Escorrega de Água Gi-
gante são algumas das muitas
diversões que estarão à dispo-
sição daqueles que visitarem
Estarreja.

Sucesso garantido
A Biblioteca de Estarreja foi o

local escolhido para a autarquia
apresentar O GarciCup 2017,
numa cerimónia em que esti-
veram presente o presidente e
o vi ce-presidente da Câmara de
Estarreja, Diamantino Sabina e
Adolfo Vidal, mas também Fi-
lipa Fontes, atleta internacional
que já vestiu as cores do Alava-
rium, e Gonçalo Carvalho, pre-
sidente da Associação de Ande-
bol de Aveiro.

Diamantino Sabina lembrou
a grandeza do evento para jus-
tificar o facto de, este ano, ser da
autarquia a responsabilidade da
organização de “um evento de
capital importância para o mu-
nicípio, que acarreta um grande
esforço de muita gente, mas a
Câmara de Estarreja contará
com um significativo número

de pessoas envolvidas para que
o sucesso esteja garantido, a
exemplo do que tem acontecido
nos últimos anos”.

Filipa Fontes, que será um
dos 19 “padrinhos” do evento,
não tem dúvidas que “é um
torneio em que todos querem
estar, porque é uma grande
paixão vir jogar andebol a Es-
tarreja. Uma organização ao
mais alto nível, aliada a um car-
taz de actividades a que nin-
guém ficará indiferente e, por
isso, é grande prazer que faço
parte desta grande família do
GarciCup”.

Quem também se mostrou
muito confiante no êxito de
mais uma edição do GarciCup
foi Gonçalo Carvalho. O líder do
organismo que rege o andebol
distrital mostrou-se mesmo
muito orgulhoso por ser na área
de intervenção da Associação
de Aveiro que “se realiza este
torneio de grandeza internacio-
nal, que têm bases muito fortes.
Não tenho duvidas de que vai
ser um grande sucesso e que,
mais uma vez, mostrará ao país
a sua qualidade”.|

Organização acredita no sucesso de mais uma edição do torneio

D.R.
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Vítor Hugo é o quinto
reforço do Beira-Mar
para a próxima época
Futebol | P24

Aveirenses no pódio
dos Campeonatos de
Portugal em Vagos
Atletismo | P25

GarciCup’2017 junta 
240 equipas no maior
evento desportivo
Andebol | P26

Águeda envolve 243
pessoas no Orçamento
Participativo
Cidadania | P16

Hoje, com 
o seu jornal, 
o suplemento
Economia

Espectáculo infantil explora 
movimentos musicais
Teatro Aveirense | P3

Susana Marques quer formar
“agentes de mudança” Entrevista | P6

JOVENS DE ESPINHO
CONTINUAM
DESAPARECIDOS

Os dois rapazes
engolidos por uma
vaga, no domingo ao
início da tarde, na
praia da Baía, 
ainda não foram
encontrados, depois
de um dia de buscas 
intensas, por terra,
mar e ar
Página 11

Está confirmada a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, quinta-feira, na Gafanha da Nazaré Página 14

iPresidente da Repúblicai

iinaugura ECOMAREi

RICARDO CARVALHAL

Alunos e docentes 
aproveitam dia aberto
para exibir projectos
Universidade de Aveiro | P3

PAULO RAMOS
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Alavarium é campeão regional

TÍTULO A equipa de Juvenis
/Juniores do Alavarium ven-
ceu o Campeonato Regional e
conquistou o troféu da cate-
goria no final das 14 jornadas.

A equipa liderada por Paulo
Gomes revalidou, assim, o tí-
tulo de campeão, conquistado
na época passada. Nesta cami-
nhada vitoriosa, a formação
aveirense perdeu apenas por
uma vez, frente à equipa júnior
do S. Bernardo.

De salientar que esta equipa,
que disputou este regional, já
integrou jogadores que no pró-
ximo ano vão subir ao escalão
de Juvenis, abrindo boas pers-
pectivas para o Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão na pró-
xima época. | A equipa do Alavarium que conquistou o título regional

D.R.

Andebol
Juvenis/Juniores
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RESULTADOS

Fase Final
1.ª jornada

Perestrelo-Artística                        27-30
Évora AC-Estrela Vigorosa       33-27
Folga: SC Horta.

2.ª jornada
SC Horta-Évora                                   22-27
Estrela Vigorosa-Perestrelo    19-27
Folga:  Artística.

3.ª jornada
Artística-Estrela Vigorosa         31-19
Perestrelo-Sp Horta                       27-18
Folga: Évora AC.

4.ª jornada
Évora AC-Perestrelo                      20-16
SC Horta-Artística                            31-30
Folga:  Estrela Vigorosa.

5.ª jornada
Estrela Vigorosa-SC Horta       34-32
Artística-Évora AC                           21-17
Folga: Perestrelo.

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Artística                        4       3    0      1    112-94  10
Évora AC                     4       3    0      1     97-86    10
Perestrelo                  4       2    0      2     97-87       8
Estrela Vigorosa   4       1    0      3    99-123      6
SC Horta                      4       1    0      3  103-118    6
Campeão
Artística.

Artística junta título à subida
Campeã A equipa de Avanca, a jogar em casa, terminou em grande uma época 2016/2017,
em que alcançou praticamente todos os objectivos a que se propôs no início da temporada

Avelino Conceição

A formação de Juvenis da Artís -
tica de Avanca, depois de ter al-
cançado a subida à 1.ª Divisão
Nacional, assegurou, no do-
mingo, a conquista do título na-
cional da 2.ª Divisão numa fase
final que disputou em casa.

No sistema de todos contra
todos, durante quatro dias, as
equipas do Estrela Vigorosa e
do Évora AC, vencedores da Zo -
na 1 e Zona 3, respectivamente,
os representantes dos Açores
(SC Horta) e Madeira (Perestre -
lo) e, obviamente, a formação
anfitriã, disputaram entre si o
ambicionado troféu.

Acabou por ser a Artística de
Avanca a fazer a festa, mas não

sem antes ter um percalço. De-
pois das vitórias nos dois pri-
meiros jogos, frente ao Perestre -
lo (30-27) e Estrela Vigorosa (31-
19), surgiu a grande surpresa,
com a formação de Tiago Cu-
nha a ser derrotada pelo Sp.
Horta, por 31-30. Acabou nesse
encontro a invencibilidade da
equipa avancanense esta época,
sendo que a derrota deixou, ain -
da, a Artística “obrigada” a der-
rotar o Évora AC, no último jogo
da fase final, uma vez que à
equipa alentejana bastava-lhe
um empate para se sagrar cam-
peã nacional.

Contrariamente ao que se ti-
nha visto no dia anterior, a Ar-
tística de Avanca, na manhã de
domingo, esteve muitos furos
acima daquilo que fez diante do
conjunto açoriano e, apesar de
não ter entrado muito bem - es-

“O balanço da época
é muito positivo”

Tiago Cunha, técnico e grande
obreiro deste sucesso, estava
obviamente satisfeito com o seu
grupo e com o trabalho desen-
volvido ao longo da época. “É
sempre bom vencer. Tínhamo-
nos proposto, no início da épo -
ca, a três metas. Duas foram al-
cançadas (subida e título) e a
outra, que passava pela tenta-
tiva de não perder nenhum jogo,
não foi conseguida, face ao nos -
so pior jogo do ano. Mas o ba-
lanço é muito positivo”, revelou
o treinador que não tem dúvi-
das da qualidade dos seus joga-
dores. “Estão lançadas as bases
para um futuro muito promis-
sor e acredito que, a muito curto
prazo, muitos destes jovens es-
tarão a jogar na equipa principal,
na 1.ª Divisão Nacional, que é

sempre o sonho de quem en-
verga esta camisola”, assumiu
Tiago Cunha que, agora, quer
“desfrutar do momento”, pois,
como faz questão de vincar, “o
clube voltou a fazer história no
andebol nacional”. |

Andebol
2.ª Divisão de Juvenis

Jogadores da Artística festejam a conquista do título nacional

D.R.

teve quase sempre em desvan-
tagem na primeira parte e per-
dia (7-9) ao intervalo -, soube
reagir, aproveitando bem o for-
tíssimo apoio que teve de um
pavilhão praticamente lotado.
Não só virou o jogo, como al-
cançou uma vitória por núme-

ros claros (21-17) , ainda que algo
exagerados.

No final foi grande a festa. O
pavilhão esteve ao rubro, com
muitos festejos e algumas lá-
grimas à mistura., com a Artís-
tica a terminar da melhor for -
ma uma época de sonho.
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A10Desporto - Sporting renova com andebolista Nikcevic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e5b41be3

 
O Sporting renovou hoje contrato por mais um ano com o sérvio Ivan Nikcevic, um dos elementos
fundamentais na reconquista do título de campeão nacional por parte do clube de Alvalade.
 
A renovação foi concretizada hoje, no Museu do Sporting, com o jogador a destacar o "ano especial",
porque sabia quanto importante era ganhar o campeonato, o que "torna a conquista ainda mais
importante".
 
"Obrigado a todos por este ano maravilhoso, cheio de emoções e orgulho. Que no próximo ano
possamos repetir as conquistas e ganhar o que faltou [Taça de Portugal]", disse o jogador, após
renovar.
 
Nikcevic, de 36 anos, assinou no início da época, vindo dos polacos do Wisla Plock. Para trás fica uma
longa carreira internacional, iniciada em 1999 no Estrela Vermelha, com passagem depois por Espanha
(Altea, Almeria, Portland San Antonio, Granollers e Cuatro Rayas Valladolid) e Polónia.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
 
2017-06-12T23:54:26Z

Página 10



A11

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 3,91 x 14,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69961920 13-06-2017
Andebol

Lars Walther
treina FC Porto

O dinamarquês Lars Wal-
ther é o novo treinador 
de andebol do FC Por-
to, anunciaram ontem os 
‘dragões’, depois de o téc-
nico, que jogou em Por-
tugal, ter abandonado os 
suíços do Kadetten Scha-
ffhausen. Walther, de 51 
anos, jogou em Portugal 
em 1987/88, no Sporting, 
e em 1995/96, no Marí-
timo, regressando ago-
ra ao país para orientar 
os ‘azuis e brancos’. O di-
namarquês foi campeão 
suíço em 2016, com o Ka-
detten, um ano depois de 
vencer o campeonato ro-
meno com o Baia Mare, 
tendo ainda sido campeão 
nacional na Polónia em 
2011, com o Wisla Plock.

O antigo lateral direi-
to sucede a Ricardo Cos-
ta, que tinha substituído 
em 2015 o sérvio Ljubo-
mir Obradovic.

O FC Porto terminou 
em segundo lugar do cam-
peonato nacional.
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Pódio Guerreiro

O
s últimos dias foram, 
sem dúvida, de gran-
de importância para 
Braga e, especialmen-

te, para o universo “guerrei-
ro” do Sporting de Braga.

As múltiplas conquistas 
nas diferentes modalidades 
deram um ânimo geral a to-
da a cidade e mostraram, a 
todo o país, que a escolha da 
Cidade Europeia do Despor-
to de 2018 não foi em vão !

Os parabéns hoje são ex-
tensos e corro o risco de fa-
lhar com algumas conquis-
tas. No entanto, não posso 
deixar a oportunidade de 
congratular a equipa do ABC 
que, mais uma vez, mostrou 
a força e espírito de um clube 
dedicada à história de uma 
modalidade: Andebol.

Todos estão de parabéns 
mas, mais uma vez, vou in-
dividualizar um nome que 
enche o campo com a sua 
garra. O Humberto Gomes 
é um verdadeiro Guerreiro 
de Braga.

Depois, numa final mui-
tíssimo bem disputada e a 
mostrar que a igualdade de 
género faz todo o sentido 
no fenómeno desportivo, 
as Guerreiras do Sporting 

de Braga foram fantásticas 
no Jamor e provaram que, 
mais dia menos dia, um ca-
neco vem parar ao Norte 
de Portugal. Toda a estrutu-
ra merece um forte aplauso 
mas, em especial, um nome 
que para além deste feito fi-
ca igualmente ligado ao que 
de seguida irei falar. O “mis-
ter” João Marques fez, em 
pouco tempo, uma equipa à 
imagem da nossa cidade. Ser 
2.º classificado não é igual a 
ser 1.º. Mas deixar tudo em 
campo e mostrar uma atitu-
de daquelas só está ao alcan-
ce de verdadeiras guerreiras.

O prémio maior estava 
guardado para o Futebol de 
Praia que, por estar no Ja-
mor, não teve presente na 
Final da Liga dos Campeões 
o seu treinador. No entanto, 
e mesmo assim, estes Guer-
reiros fizeram história e es-
creveram o nome do clube 
da cidade de Braga na his-

tória do desporto universal. 
Serem Campeões da Euro-
pa de Futebol de Praia é um 
feito único que terá o seu lu-
gar de destaque no museu do 
SC Braga. 

Também nesse fim de 
semana o Boccia arrecadou 
mais um título nacional em 
Pares BC3. Um grande aplau-
so a estes atletas que mos-
tram, todos os dias, que não 
há limites nem impossíveis. 
O João Carlos Macedo, Abí-
lio Gonçalves e o Mário Pei-
xoto são guerreiros e estão 
na história igualmente. Um 
agradecimento especial aos 
seus treinadores, na pessoa 
do Prof Luís Marta que se 
dedica de alma e coração a 
este projeto e modalidade 
olímpica.

Para continuar em bele-
za só faltava o feito único da 
equipa de Futsal. Duas vitó-
rias sem resposta perante o 
Benfica levam o sonho da 

conquista do Campeonato 
Nacional até ao próximo fim 
de semana. A forma como 
se apresentaram em Lisboa 
mostra a aposta clara desta 
modalidade e a seriedade 
com que se trabalha. Para-
béns a todos os que se em-
penharam para chegar a es-
te momento. Mas não podia 
deixar passar a oportunida-
de sem destacar um jogador 
que vi crescer no futsal do 
Sporting de Braga e que es-
pelha todas as qualidades de 
um Guerreiro. O André Ma-
chado merece justamente es-
te reconhecimento por tudo 
o que fez e faz por esta mo-
dalidade. É mais um Guer-
reiro para a história !

E por falar em história 
devemos homenagear um 
atleta que deu tudo, encan-
tou com a sua magia futebo-
lística e, acima de tudo, com 
as suas qualidades como pes-
soa e ser humano. O Alan é 

eterno capitão e estou eter-
namente grato a este atleta 
por todos os grandes mo-
mentos que proporcionou.

Normalmente no Des-
porto, nos momentos me-
nos bons, temos a tendên-
cia de direcionar todos os 
problemas num só sentido, 
visando ou treinadores ou 
presidentes. Por isso, tam-
bém é justíssimo que nes-
tes momentos de pódio, pa-
ra além de aplaudir todos os 
atletas, diretores e colabora-
dores das diversas modalida-
des, valorizar igualmente o 
papel do líder e presidente 
dos Guerreiros António Sal-
vador. O sucesso dá trabalho 
... mas compensa. 

A alegria de todos os bra-
carenses com estes feitos dos 
últimos anos de clube de-
monstra bem que tudo va-
le a pena, e que o tempo é o 
melhor amigo dos projetos 
e dos sonhos !

RICARDO SOUSA
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Andebol. Portugal conquista o 2.º lugar no torneio 4 Nações
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5484b1b

 
A Seleção Nacional esteve no Brasil a disputar o Torneio 4 Nações, com o anfitrião Brasil, o Chile e a
República Dominicana.
e
 
A Seleção Nacional A Feminina de andebol, orientada por Ulisses Pereira, enfrentou, durante a tarde
de ontem, a Seleção Brasileira, considerada a favorita do Torneio 4 Nações. Portugal esteve muito
equiparado à formação brasileira, apesar de ter saído para o intervalo a perder por 17:13. Distância
curta, comparada com os últimos resultados da equipa brasileira, demonstrando que Portugal criou
grandes dificuldades à defesa brasileira, mas no final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu um parcial
de 0:5 e colocou-se na frente.
 
No segundo tempo, a formação brasileira apostou nos contra ataques em velocidade, mantendo a
vantagem.
 
As contas ficaram fechadas a 35:29, com Mariana Lopes a ser a MVP [Jogadora Mais Valiosa] da
partida.
 
Ulisses Pereira, Selecionador Nacional, mostrou-se, no entanto, muito satisfeito com o trabalho
desenvolvido neste jogo e com a progressão da equipa. "Acho que fizemos, em termos atacantes, o
melhor jogo dos últimos 2 anos, com um jogo excelente. Apesar das lesões, olhámos o Brasil olhos
nos olhos, com um jogo ofensivo muito completo. Se estas atletas se mantiverem no andebol, o futuro
está assegurado e podemos participar nos grandes palcos, daqui a 3/4 anos. Jogámos num Pavilhão
cheio com uma atmosfera muito emocionante." rematou Pereira.
 
A Seleção Nacional disputou o Torneio 4 Nações em S.Paulo, com o anfitrião da prova, o Brasil, o Chile
e a República Dominicana.
 
O Torneio 4 Nações realizou-se nos últimos três dias, 9, 10 e 11 de junho, no Ginásio Poliesportivo
Adib Moysés Dib, em São Paulo.
 
A seleção brasileira e a seleção portuguesa vão, ainda, disputar um jogo amigável no dia 13 de Junho,
pelas 19h30 locais (23h30 em Portugal Continental).
 
Portugal já tinha vencido o Chile e a República Dominicana No sábado, a formação portuguesa já tinha
vencido, desta feita frente à formação do Chile (depois de já ter vencido a Republica Dominicana).
Embora o encontro tenha sido equilibrado, com 14:14 no placar, com pressão da equipa chilena a
turma de Ulisses Pereira até começou bem a partida, com um parcial de 3:0, mas rapidamente o Chile
começou a forçar o contra-ataque e a ser bem sucedido. No segundo tempo, Portugal entra melhor e
consegue segurar o resultado a 31:26.
 
"O Chile foi melhor que a República Dominicana. São mais baixas, mas tem melhor técnica. Não
fizemos um bom jogo. A primeira parte foi péssima, não jogámos com intensidade. Na segunda parte,
estivemos melhor, mas fomos precipitados no ataque. Tivemos dificuldade em defender a pivô delas
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que é muito boa. Estamos contentes por termos ganho, mas não por não colocar em prática tudo que
sabemos", havia dito o selecionador nacional, Ulisses Pereira, no final do encontro que antecedeu o
embate com o Brasil.
 
12/06/2017 23:15
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co Lars 
Walther chega ao FC Porto 
para devolver os títulos 
que escaparam ao clube 
nas últimas duas épocas 

Lars Walther já treinou dez clubes 
Como jogador Lars Whalter representou oito emblemas, 
entre eles Sporting e Marítimo, e no papel de técnico 
prepara-se para acrescentar ao currículo o II.0  clube. 
Chega ao FC Porto depois de ter sido campeão da Polónia 
com o Wisla Plock, em zoxo/n, ano em que foi eleito 
Treinador do Ano. Foi depois campeão da Roménia com 
o HC Minaur (2.014/15) e da Suíça com o Kadetten 
Schaffhausen (2015/16). Os primeiros passos deu-os na 
Dinamarca (Virum Sorgenfri e Roar Roskilde), passou 
pela Bundesliga (Flensburg, Eintracht Hildesheim, 
Emsdetten), Eslovénia (Gorenje) e Itália (Conversano). 

DRAGOESIIIRAM-SE 
PARA OESTIONORDICO 
Dinamarquês foi campeão 
no Wisla Plock, HC Minaur 
e Kadetten Schaffhausen 
Marcin Wichary, colega de 
Tiago Rocha e Gilberto 
Duarte, foi jogador do 
nórdico na Polónia e, a O 
JOGO, descreveu o técnico 

PIIMACAPELAMARTINS 

***Lars Walther, de 51 anos, 
"regressa a Portugal, desta vez, 
na condição de treinador", as-
sim escreve o site oficial o FC 
Porto, lembrando que o antigo 
lateral-direito já representou o 
Sporting (1987/88) e o Maríti-
mo (1995/96). 

Waltherchegaao Dragãopara 
substituir Ricardo Costa, trei-
nador que em dois anos de co-
mando técnico não deu títulos 
aos azuis e brancos. 0 dinamar-
quês é agora o sétimo treinador 
desde que, em 1998/99, o FC 
Porto se sagrou campeão, ter- 

minando com um jejum de 31 
anos. O comando técnico per-
tencia a José Magalhães, atual 
diretor-geral, sucedendo-lhe 
três anos depois Branislav 
Pokrajac, campeão nas duas 
épocas que passou com os por-
tistas (2001/02 e 2002/03). Se-
guiu-se Paulo Jorge Pereira, 
atual selecionador nacional, 
que em três temporadas foi 
campeão logo na primeira 
(2003/04) e Carlos Resende, 
campeão em 2008/09. Ljubo-
mir Obradovic deu sequência 
aos êxitos de Resende, conse-
guindo mais seis campeonatos 
consecutivos, o que resultou 
no "hepta". 

Agora, Lars Walther, o pri-
meiro nórdico a liderar o FC 
Porto, deve aportar uma forte 
cultura defensiva, móvel, de 
constante pressão e velocidade 
na resposta ofensiva. "Sem dú-
vida que ele leva a escola nórdi- 

"Lars Walther é um 
treinad©r que cria 
empada, mas que 
ao mesmo tempo é 

:k.j.  genfr" 

"Foi uma boa 
aposta do FC 
Porto; basta ver os 
resultados que 
obteve noutras 
equipas" 

Mardn Wicharv 
Guarda-redes do Wisla Plock 

ca e o lado fisicamente forte da 
Alemanha,ondejá esteve.Ado-
rei os três anos que passei com 
ele no Wisla Plock", afirmou a 
OJOGOMarcinWichary,guar-
da-redes daequipapolaca,onde 
jogam os ex-FCPortoTiago Ro-
cha e Gilberto Duarte. "É um  

treinador de relação, que cria 
empatia, com quem os jogado-
res podem contar, mas que é 
perfecionista, exigente e tem 
sempre a última palavra. Foi 
uma boa aposta; basta ver os re-
sultados que obteve noutras 
equipas." 
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Oficial: Nikcevic renova pelo Sporting
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Fotografia: Reprodução: Sporting.pt
 
Leões oficializaram esta segunda-feira o prolongamento do vínculo com o ponta-esquerdo sérvio, de
36 anos, até ao final da próxima temporada
 
O Sporting oficializou esta segunda-feira a renovação de contrato com o ponta-esquerdo Ivan Nikcevic
até ao final da próxima temporada. Peça importante na conquista do campeonato e da Taça Challenge,
o sérvio mostrou-se ansioso pela estreia no Pavilhão João Rocha, cuja inauguração está marcada para
o próximo dia 21.
 
"É um orgulho poder vestir a camisola deste grande clube mais um ano, depois de uma época repleta
de êxitos. Tenho muita vontade de jogar no Pavilhão João Rocha perante milhares de sportinguistas.
Graças ao clube e ao presidente Bruno de Carvalho vou ter a oportunidade de viver essa experiência.
Em meu nome pessoal, e também dos meus companheiros, posso dizer que estamos ansiosos por
disputar o primeiro jogo. Será uma motivação extra termos a nossa 'casa', onde nos vamos sentir
seguros e fortes. Vai ser muito complicado alguém nos ganhar", prometeu o ex-Wisla Plock.
 
13 junho 2017 às 00:00
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Andel' F. C. Porto 
entrega comando 
a Lars Walther 
• O dinamarquês Lars 
Walther, 51 anos, é o novo 
treinador do E C. Pôrto. 
Lars Walther, que jogou no 
Sporting e no Marítimo, 
chega dos suíços do Kadet-
ten Schaffhausen para 
substituir Ricardo Costa, 
que orientou os dragões 
nas últimas duas épocas. 
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Futebol Andebol Ciclismo Xadrez

Lars Walther sucede 
a Ricardo Costa como 
treinador do FC Porto
O dinamarquês Lars Walther é 
o novo treinador de andebol do 
FC Porto, depois de o técnico 
ter abandonado os suíços do 
Kadetten Schaffhausen, clube 
pelo qual foi campeão suíço em 
2016. Walther, de 51 anos, passou 
por Portugal enquanto jogador, 
tendo representado o Sporting 
(1987-88) e o Marítimo (1995-96).
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ANDEBOL Os bilhetes para o 
encontro de amanhã em 
Gondomar, entre as seleções de 
Portugal e Alemanha, referente à 
5' jornada de qualificação para o 
Campeonato da Europa (que se 
realiza na Croácia, no próximo 
ano), encontram -se esgotados. 
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FC Porto escolhe Lars Walther 
Holandês rende Ricardo 
Costa nos dragões 
Ea  Suspeitava-se, mas agora é 
oficial. Ricardo Costa não conti-
nua no comando técnico do FC 
Porto, entrando para o seu lugar o 
dinamarquês Lars Walther. A 
época, que agora findou, ficou 
aquém das expectativas e já se es-
perava que o desfecho fosse este. 

Desde o equacionado regresso 
de Ljubomir Obradovic (último 
treinador campeão pelo clube), à  

possibilidade de Carlos Martingo 
(treinador do Avanca e adjunto na 
Seleção), a opção recaiu no técni-
co, de 51 anos, que como jogador 
até chegou a jogar em Portugal 
(Sporting em1987 / 88 e Marítimo 
em 1995 /96). Regressa ao nosso 
pais para tentar colocar os dra-
gões, de novo, na rota dos títulos. 

No currículo, tem três títulos de 
campeão (Polónia, Roménia e 
Suíça) e duas taças. Em 2011, pelo 
Wisla Plock, foi considerado o 
melhor técnico na Polónia. O D.M. 
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Ivan Nikcevic renova pelos leões 
O Sporting, que recente 

mente se sagrou campeão na-
cional (passados 16 anos) e 
venceu a Taça Challenge, já co - 
meçou a preparar a próxima 
época. O ponta - esquerdo Ivan 
Nikcevic vai continuar a vestir 
de verde e branco. O montene - 
grino renovou pelos leões por 
mais uma temporada e não es-
condeu a felicidade. 

"É um orgulho poder vestir a 
camisola deste grande clube  

mais um ano, depois de uma 
época repleta de êxitos", disse 
ao site do clube. O jogador de 36 
anos,que assinou pelo Sporting 
no inicio da temporada finda, 
proveniente dos polacos do 
Wisla Plock, recordou as con-
quistas desta época, não esque-
cendo os adeptos. "Este ano foi 
muito especial para todos os só-
cios e adeptos do clube. Sei bem 
o quanto eles queriam ganhar o 
Campeonato Nacional, o que  

torna a conquista ainda mais 
importante", frisou ainda 
Nikcevic, que confessou ter 
"muita vontade de jogar no Pa-
vilhão João Rocha", acabando 
por agradecer e deixar um dese - 
jo para a próxima temporada. 
"Obrigado a todos por este ano 
maravilhoso, cheio de emoções 
e orgulho. Que no próximo ano 
possamos repetir as conquistas e 
ganhar o que faltou [Taça de 
Portugal]". is D.M. 
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Ponta-esquerdo prolonga vínculo por uma época
 
O Sporting, que recentemente se sagrou campeão nacional (passados 16 anos) e venceu a Taça
Challenge, já começou a preparar a próxima época. O ponta-esquerdo Ivan Nikcevic vai continuar a
vestir de verde e branco. O montenegrino renovou pelos leões por mais uma temporada e não
escondeu a felicidade.
 
"É um orgulho poder vestir a camisola deste grande clube mais um ano, depois de uma época repleta
de êxitos", disse ao site do clube. O jogador de 36 anos,que assinou pelo Sporting no início da
temporada finda, proveniente dos polacos do Wisla Plock, recordou as conquistas desta época, não
esquecendo os adeptos. "Este ano foi muito especial para todos os sócios e adeptos do clube. Sei bem
o quanto eles queriam ganhar o Campeonato Nacional, o que torna a conquista ainda mais
importante", frisou ainda Nikcevic, que confessou ter "muita vontade de jogar no Pavilhão João
Rocha", acabando por agradecer e deixar um desejo para a próxima temporada. "Obrigado a todos por
este ano maravilhoso, cheio de emoções e orgulho. Que no próximo ano possamos repetir as
conquistas e ganhar o que faltou [Taça de Portugal]".
 
01h14
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Ivan Nikcevic renova pelo Sporting
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Por Record
O Sporting, que recentemente se sagrou campeão nacional (passados 16 anos) e venceu a Taça
Challenge, já começou a preparar a próxima época. O ponta-esquerdo Ivan Nikcevic vai continuar a
vestir de verde e branco. O montenegrino renovou pelos leões por mais uma temporada e não
escondeu a felicidade."É um orgulho poder vestir a camisola deste grande clube mais um ano, depois
de uma época repleta de êxitos", disse ao site do clube. O jogador de 36 anos,que assinou pelo
Sporting no início da temporada finda, proveniente dos polacos do Wisla Plock, recordou as conquistas
desta época, não esquecendo os adeptos. "Este ano foi muito especial para todos os sócios e adeptos
do clube. Sei bem o quanto eles queriam ganhar o Campeonato Nacional, o que torna a conquista
ainda mais importante", frisou ainda Nikcevic, que confessou ter "muita vontade de jogar no Pavilhão
João Rocha", acabando por agradecer e deixar um desejo para a próxima temporada. "Obrigado a
todos por este ano maravilhoso, cheio de emoções e orgulho. Que no próximo ano possamos repetir
as conquistas e ganhar o que faltou [Taça de Portugal]".
 
01:14  por
 
Record
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