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F.C. Porto vai à Maia defrontar Águas Santas Milaneza na abertura do Andebol 1
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URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23990-f-c-porto-vai-a-maia-defrontar-aguas-santasmilaneza-na-abertura-do-andebol-1

Ricardo Candeias recebeu o prémio de Melhor Guarda-Redes, enquanto Pedro Cruz acumulou os
prémios para o Melhor Jogador e Melhor Marcador. As distinções foram entregues com base na
estatística da época 2014/2015.
O auditório da DNA Cascais foi esta tarde palco da cerimónia do sorteio do Campeonato Fidelidade
Andebol 1, a principal competição para o setor masculino organizada pela Federação de Andebol de
Portugal. Paralelamente, realizou-se também a entrega de prémios de estatística referentes à
temporada de 2014/2015.
Marcaram presença o vereador da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinto de Almeida; o
presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira; Luís Matos Martins, diretor geral da
DNA Cascais; Miguel Fernandes, diretor executivo da FAP; Ana Maria Cabral, presidente da Associação
de Andebol de Lisboa; várias individualidades convidadas, o representante da Hummel, e dirigentes de
oito dos 12 clubes ou sociedades desportivas participantes no campeonato Andebol 1, verificando-se
apenas as ausências das duas formações insulares, Madeira SAD e Sporting da Horta, bem como do
ABC/UMinho e A.A. Avanca.
No uso da palavra, o vereado r da Câmara de Cascais, Frederico Pinto Almeida, saudou todos os
presentes, e agradeceu à FAP " ter escolhido Cascais para pontapé de saida da época. É uma honra
para Cascais receber o sorteio do Andebol 1. Cascais, apesar de ter uma prática desportiva
assinalável, tem apenas e infelizmente um clube em atividade no andebol. Contem sempre com
Cascais" , finalizou Frederico Almeida.
O presidente da FAP assegurou que "estamos aqui para em conjunto desenvolver mais o andebol em
Cascais, fazendo chegar às Escolas a nossa modalidade"
Ulisses Pereira lembrou depois que "esta é uma semana de grande alegria para o Andebol português.
Liderámos o processo das Universíadas, a pedido da FADU, e os resultados conseguidos foram
resultados que muito nos orgulham. Foi a primeira vez que o Andebol esteve persente na competição
e, logo na primeira vez, conseguimos aquilo que ninguém tinha conseguido - uma medalha... e a de
ouro!" . O presidente da FAP teve também palavras de apreço para os clubes que cederam jogadores
a esta seleção. "Queria agradecer também aos clubes que mostraram muita disponibilidade e até
incentivaram os seus atletas a estarem presentes. Este resultado só foi possível graças ao seu apoio" .
O presidente da FAP lembrou também que estamos à porta de mais três acontecimentos de destaque
para o andebol português. "Estamos também aa antecamara de três eventos , a realizar este verão. A
seleção de sub21 masculina vai estar no Mundial do Brasil e temos esperanças num bom resultado. No
setor feminino, as duas selecoes Sub17 e Sub19 vao estar nos Europeus de Espanha e Macedónia.
Temos objetivos ambiciosos queremos ultrapassar a fase de grupos" , prognosticou Ulisses Pereira..
Finalmente, o presidente da FAP deseju as maiores felicidades aos clubes participantes no Andebol 1,
lembrando a emotividade que o campeonato findo conheceu com a realização do play-off. "Durante a
época voltaremos a levar a efeito um debate para avaliar o que será melhor para a época de
2015/2016, com a continuação, ou não deste modelo. Espero que este campeonato que hoje lançamos
tenha o mesmo sucesso do do ano passado"
O sucesso dos clubes portugueses nas provas europeias tem beneficiado muito o andebol portugues
nas coloca algumas dificuldades à realização do planeamento desportivo. "Este ano tivemos vários
clubes com participações fantásticas. Quanto mais longe forem os clubes portugueses, melhor será
para o andebol português" .
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Terminou oferecendo um livro comemorativo dos 75 anos da Federação de Andebol de Portugal ao
Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinto Almeida.
PEDRO CRUZ (ÁGUAS SANTAS MILANEZA) ACUMULA PRÉMIOS
Tendo em conta os dados estatísticos recolhidos durante a temporada finda, foram entregues três
prémios individuais.
Assim, Ricardo Candeias, do Sporting Clube de Portugal, recebeu das mãos do presidente da FAP o
troféu relativo ao Melhor Guarda-Redes da época de 2014/2015.
Pedro Cruz, que se fez representar por Mário Carvalho, dirigente do seu clube, o Águas Santas
Milaneza, acumulou o troféu destinado ao Melhor Marcador com o de Melhor Jogador do Campeonato
Fidelidade Andebol 1. A entrega foi feita pelo Vereador da autarquia de Cascais.
Candeias e Mário Carvalho, na qualidade de representante de Pedro Cruz, tiveram palavras de
agradecimento pelas distinções atribuídas.
Seguiu-se o sempre aguardado sorteio do Campeonato Fidelidade Andebol 1, cujo resultado já pode
ser consultado no Portal da FAP .
A curta deslocação do campeão FC Porto à Maia, para defrontar o Águas Santas Milaneza, marca a
primeira ronda, com o primeiro clássico a ocorrer à quinta ronda, com o FC Porto-ABC/UMinho.
Sporting CP e FC Porto defrontam-se na jornada seguinte.
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Andebol

AC Vermoim acerta renovações
com 65 atletas para a nova época
O ACV, de Famalicão, comemorou a sua habitual festa de final de época
2015 , com a novidade deste ano a ser as renovações de uma boa parte
dos atletas para 2016.
Como habitualmente, a confraternização entre atletas e famílias começou num conjunto de jogos em que todos participaram no Pavilhão Municipal "Terras de Vermoim" e terminou já noite dentro com uma animada
Festa na Casa Associativa de Vermoim.
Foram 65 atletas acertaram a sua renovação com o clube e assim transitam assim para a nova época a que se juntarão certamente muitos mais.
De salientar que o ACV Andebol Clube tem vindo a assegurar desde já e
antes do defeso a renovação com a sua equipa técnica num declarado esforço de continuada e renovada aposta deste Clube de Formação.
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Momento do sorteio da edição de 2015/2016 do Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão

ABC começa em Belém
AC Fafe recebe Sporting
DITOU O SORTEIO que o ABC/UMinho começa o campeonato 2015/2016
fora de casa, em Belém. AC Fafe tem vida dificultada logo desde o início já
que joga com Sporting e Benfica nas duas primeiras jornadas.
ANDEBOL

| Redacção |

Começar fora de casa, com uma
viagem a Belém. O sorteio ditou
ontem que o ABC/UMinho dá
início à temporada 2015/2016
com uma visita, no que diz respeito ao Campeonato Nacional
Andebol da I Divisão, a casa do
Belenenses, em partida inserida
na primeira jornada da competição, que se disputa no fim-de-semana de 5 e 6 de Setembro.
Na segunda jornada, os bracarenses estreiam-se em sua casa,
com uma recepção, teoricamente mais fácil, ao Avanca. O primeiro grande duelo dos academistas frente a outro candidato à
vitória nesta edição do campeonato acontece à quinta jornada,
com uma viagem a casa do Porto.
Por sua vez, a outra formação
minhota presente na prova, a
equipa da AC Fafe, começa a jogar em casa, mas com a difícil
tarefa de receber o Sporting.
Mas a vida complicada dos fa-

fenses continua na segunda jornada, em que se estreiam fora de
portas com uma sempre muito
difícil deslocação a casa do candidato Benfica.
No sorteio que se realizou em
Cascais foram também entregues os prémios individuais relativos à temporada 2014/2015 e
que distinguiram Ricardo Candeias com o prémio de Melhor
Guarda-Redes, enquanto Pedro
Cruz acumulou os prémios para
o Melhor Jogador e Melhor
Marcador. Recorde-se que as
distinções foram entregues com
base na estatística da temporada
2014/2015.
Na cerimónia, o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, lembrou
que “esta é uma semana de grande alegria para o andebol português. Liderámos o processo das
Universíadas, a pedido da FADU, e os resultados conseguidos
muito nos orgulham. Foi a primeira vez que o andebol esteve
presente na competição e, logo

na primeira vez, conseguimos
aquilo que ninguém tinha conseguido - uma medalha... e a de
ouro”. O presidente da FAP teve
também palavras de apreço para
os clubes que cederam jogadores
a esta selecção: “queria agradecer também aos clubes que mostraram muita disponibilidade e
até incentivaram os seus atletas
a estarem presentes. Este resultado só foi possível graças ao
seu apoio”.
Ulisses Pereira lembrou também que Portugal está à porta de
mais três acontecimentos de destaque para o andebol nacional.
“Estamos também na antecâmara de três eventos , a realizar este
Verão. A selecção de sub-21
masculina vai estar no Mundial
do Brasil e temos esperanças
num bom resultado. No sector
feminino, as selecções sub-17 e
sub-19 vao estar nos Europeus
de Espanha e Macedónia. Temos
objectivos ambiciosos sendo que
queremos ultrapassar a fase de
grupos”, referiu.
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Andebol Universitário
Selecção nacional
de andebol chega
hoje a Portugal

Os vencedores da competição de
andebol da 28.ª edição da Universíadas de Verão, em Gwangju,
chegam hoje a Portugal.
Vindos da Coreia do Sul, os
16 estudantes-atletas e os dois
treinadores aterram no aeroporto de Lisboa às 12:45 horas.
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Artística
começa
em casa
Andebol
1.ª Divisão Nacional

O auditório da DNA Cascais foi,
ontem, palco da cerimónia do
sorteio da 1.ª Divisão Nacional
de Andebol, a principal competição para o sector masculino organizada pela Federação
de Andebol de Portugal.
AArtísitca de Avanca, que está de regresso à 1.ª Divisão Nacional, estreia-se em casa, frente ao Sp. Horta, a 5 de Setembro. O seu último jogo na primeira fase do campeonato,
agendado para 6 de Fevereiro,
também será em casa, frente
ao Madeira SAD.
Paralelamente, realizou-se a
entrega de prémios de estatística referentes à época 2014/15.
Ricardo Candeias (Sporting)
recebeu o troféu de “Melhor
Guarda-Redes”, enquanto Pedro Cruz (Águas Santas) acumulou a distinção de “Melhor
Jogador e Marcador”. |
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Madeira SAD arranca em casa do Passos Manuel a 5 setembro
O sorteio da 1.ª fase do Campeonato Nacional Andebol 1 da época 2015/16 realizou-se ontem em Cascais, numa cerimónia onde foram também entregues
os prémios relativos à época 2014/15. O Andebol 1,
campeonato constituído por 12 equipas, arranca no
próximo dia 5 de setembro, terminando a 1.ª fase a 6
de fevereiro. O Madeira SAD arranca a competição
com uma visita ao Passos Manuel a 5 de setembro. A
equipa de Paulo Fidalgo estreia-se frente aos seus

adeptos na receção ao Águas Santas (2.ª) no dia 12,
seguindo-se dois jogos fora frente ao hepacampeão
nacional FC Porto (3.ª, 16) e Maia/ISMAI (4.ª, 19). Fecham o mês com receção ao Sp. Horta (5.ª, 26). Em
Outubro disputam-se mais cinco jornadas com a SAD
madeirense a visitar o ABC Braga (6.ª, 3), recebe o
Sporting (7.ª, 10), visita o Benfica (8.ª, 17), é anfitrião
do Fafe (9.ª, 24) e vai a casa do Belenenses (10.ª, 28).
A 1.ª volta fecha com a SAD a receber o Avanca, a 14

novembro. A 2.ª volta começa a 21 deste mês e termina a 6 de fevereiro de 2016.
Além da realização do sorteio da 1.ª fase do Andebol
1, a FPA distingiu os melhores jogadores da época
2014/15 com base nas estatísticas da comeptição.
Assim, o sportinguista Ricardo Candeias recebeu o
prémio de Melhor Guarda-Redes, enquanto Pedro
Cruz,.do Águas Santas, acumulou a distinção para o
Melhor Jogador e Melhor Marcador.
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Duarte Santos
e Ricardo Fonseca
melhores árbitros
A dupla de árbitros de andebol madeirenses Duarte Gonçalves Santos
/ Ricardo Fonseca ficou no primeiro
lugar na classificação da época
2014/15 divulgada esta semana
pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Andebol. Os
árbitros internacionais madeirenses
obtiveram uma pontuação de 90,70
no nível 4, o mais alto da arbitragem nacional, obtendo o primeiro
lugar entre as duplas de árbitros
portugueses de andebol que ostentam as insígnias de internacionais.
A arbitragem madeirense esteve
em plano de destaque na temporada passada, pois para além de
Duarte Santos / Ricardo Fonseca, a
dupla Gonçalo Aveiro / Hugo Fernandes averbou 86,25 de pontuação ficando no 4.º lugar no nível 4.
No nível 3, outra dupla madeirense
ficou à frente na classificação.
Nuno Gonçalo Francisco e Fábio
Gonçalves foram os melhores com
uma pontuação total de 84,25 aolongo da época. Finalmente, referência para o 2.º lugar no nível 1
para a dupla insular Fábio Ferreira /
João Gouveia.
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O sorteio do campeonato nacional de andebol, realizado esta terça-feira em Cascais, ditou um duelo
entre Benfica e Sporting na última jornada da fase regular. O primeiro clássico está marcado para 3 de
outubro, na 6.ª jornada, com o Sporting a receber o FC Porto em duelo que coloca frente a frente os
dois finalistas do 'play-off' da época passada. A ronda inaugural está marcada para 5 de setembro,
com o FC Porto a iniciar a defesa do título no campo do Águas Santas. O Sporting também joga fora,
em Fafe, enquanto o Benfica recebe o Maia. A cerimónia serviu ainda para entrega dos prémios
relativos à época 2014/15, com Ricardo Candeias (Sporting) a ser distinguido como melhor guardaredes e Pedro Cruz (Águas Santas) acumular o troféu de melhor marcador e melhor jogador.
14-07-2015
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Nikola Karabatic, chega à equipa de andebol do Paris Saint-Germain vindo do Barcelona onde venceu
12 títulos tais como duas Ligas dos Campeões, duas ligas espanholas e dois Mundiais de Clubes entre
outros. O internacional francês, que venceu o prémio de melhor jogador do mundo por duas vezes
(2007 e 2014), rescindiu no início do mês com o Barcelona por dois milhões de euros e irá agora
juntar-se ao seu irmão Luka, no clube francês.
14-07-2015
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Selecção de andebol
de ouro nas Universíadas

A SELECÇÃO NACIONAL UNIVERSITÁRIA de andebol conquistou, ontem, a
medalha de ouro nas Universíadas de Verão 2015, que estão a decorrer em
Gwangju, na Coreia do Sul. Portugal venceu, na final, a Sérvia por 25-21.

DR

Selecção nacional de andebol universitária, com vários atletas minhotos na equipa, venceu a medalha de ouro na Coreia do Sul

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

A selecção nacional universitária de andebol conquistou ontem
o primeiro ouro de Portugal numa modalidade colectiva nas
Universíadas de Verão ao vencer
a Sérvia por 25-21. Esta é a 11ª
medalha de ouro portuguesa em
Universíadas de Verão. A missão
portuguesa termina, assim, a sua
participação com uma medalha
de ouro, duas de prata – no taekwondo – e uma de bronze, na ginástica artística.
O seleccionador Rolando Freitas destacou a conquista. “Estamos bastante contentes, porque
fizemos uma prova limpa com
seis vitórias e conseguimos o
ouro que desejávamos. Estou
também contente por perceber
que este é um evento que tem
muitas parecenças com o maior
evento desportivo multidisciplinar que são os Jogos Olímpicos,
que é um evento de referência,
com uma boa competição de
muito bom nível. E contente por
achar que este projecto tem pernas para andar e que podemos
no futuro ainda tirar mais dividendos desta articulação e quem
sabe voltar a ganhar um dia”,
afirmou Rolando Freitas.
Após uma primeira parte muito

“É uma sensação fantástica.
Vínhamos com este objectivo em mente, acreditávamos que era possível fazer
este trabalho e ganhar esta
medalha. A sensação só de
participar e as sensações
que estar numas Universíadas nos trazem são inesquecíveis e ganhar a
medalha de ouro e fazer
história para Portugal é
algo que fica para sempre”.

Pedro Seabra
(capitão de Portugal)

renhida, onde a Sérvia procurava
sempre a vantagem e Portugal o
empate, a segunda metade do jogo foi dominada pelos portugueses. O intervalo não deu vantagem a ninguém. Os jogadores
recolheram ao balneário com um
empate a 11. Estava tudo em
aberto na segunda parte e Portugal não deu hipótese, ganhando
uma vantagem confortável em
relação ao adversário.
Estava assim terminada, e da
melhor forma, a participação
portuguesa nas Universíadas de
Verão 2015, em Gwangju, na
Coreia do Sul.

No taekwondo, a competição
era agora de equipas. No feminino, Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana Cunha entraram primeiro no tatame, onde defrontaram a Taipei chinesa. O resultado 9-21 foi favorável à adversária, que impediu assim as três
portuguesas de seguirem em
frente na prova.
No masculino, Júlio Ferreira,
Mário Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno Costa constituíram equipa e defrontaram os anfitriões logo no primeiro combate. Os sul coreanos venceram
os atletas portugueses por 16-10,
afastando-os da fase seguinte.
“O sorteio determinou que nos
defrontaríamos ou com a fortíssima Coreia do Sul (vencedora
do evento) ou com a Nigéria.
Defrontámo-nos com a Coreia e,
até aos últimos 30 segundos, estivemos ou a vencer ou empatados. Depois de não nos terem
pontuado um pontapé na cabeça,
a Coreia marcou um ponto e aí
foi difícil remontar o resultado.
Mas foi uma excelente experiência”, conta Mário Silva.
Ontem foi o último dia de competição da 28ª edição da Universíada de Verão que decorreu na
Coreia do Sul, desde o passado
dia 3 de Julho. Hoje é a cerimónia de encerramento.
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Pedro Seabra
ajuda Portugal
a fazer história
D.R.

Aveirense conquista título
mundial universitário

Andebol
Universíadas de Verão

A Selecção Nacional Universitária de Portugal conquistou,
ontem, a medalha de ouro no
Torneio de Andebol das Universíadas de Verão, que decorreram em Gwasgju, na Coreia
do Sul, ao vencer na final a Sérvia, por 25-21. Trata-se da primeira medalha alguma vez
conquistada por uma modalidade colectiva para Portugal
nesta competição, o que prestigia ainda mais o feito da equipa lusa, que integrava o aveirense Pedro Seabra - marcou
dois golos na final.
Para além do talentoso central formado no São Bernardo,
que actualmente representa o
ABC, também Carlos Santos e
Vasco Santos, atletas que na última época alinharam na Artística de Avanca, integraram o
grupo universitário português.
O seleccionado orientado
por Rolando Freitas chegou ao
intervalo empatada (11-11), mas
um parcial de 5-0 levou o resultado para 16-11, uma margem confortável e que chegou
a ser de sete golos (19-12 e 2114). A Sérvia reagiu, mas não
ao ponto de conseguir colocar
em perigo a vitória (25-21) de
Portugal. Refira-se que no terceiro lugar ficou a Suíça. |
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São Bernardo distingue
os melhores do ano
Andebol Dirigentes, treinadores e atletas foram galardoados na “Festa do Atleta”,
evento que encerrou a época desportiva 2014/2015
RICARDO CARVALHAL

Equipa de juniores foi galardoada com o prémio de “Equipa à São Bernardo”

Carlos Delgado
O São Bernardo fechou a época
desportiva com a realização da
“Festa doAtleta”, evento que decorreu, no passado sábado, na
Aldeia Desportiva e que contou
com a presença do presidente
da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves. Ao longo do dia foram
várias as realizações de índole
desportiva levadas a efeito, nomeadamente jogos de Futebol,
Andebol, aulas de Zumba, entre
outras actividades.
A fechar a festa decorreu no
pavilhão a entrega de prémios
e distinções a dirigentes, treinadores e atletas que ao longo do
ano mais se distinguiram nos
vários escalões etários. As votações para os prémios “dirigente do ano, treinador do ano
e “equipa à São Bernardo, foram da exclusiva responsabilidade dos membros que compõem a Comissão Directiva que
gere os destinos do clube, enquanto as restantes 14 distin-

ções foram escolhidas e votadas pelos treinadores dos vários
escalões de formação.
Depois da entrega dos prémios e do agradecimento de
Paulo Ferro, membro da Comissão Directiva, a todos quantos “de uma maneira ou outra
ajudaram o clube a ultrapassar

algumas das muitas dificuldades”, foi a vez do presidente da
Câmara, Ribau Esteves usar da
palavra.
“Não queremos que o
clube volte a tropeçar”
Ribau Esteves, depois de dar
os parabéns aos dirigentes, treiRICARDO CARVALHAL

Ribau Esteves entrega galardão ao jovem Jorge Justino

nadores e atletas premiados
centrou o discurso na vida do
clube e nos elogios aos membros da Comissão Directiva. “As
pessoas que estão à frente dos
destinos do São Bernardo merecem ser apoiadas. Numa hora
muito difícil que o clube atravessava e atravessa, tiveram a coragem, a seriedade e a dedicação
de abraçarem uma causa que
sabiam, antecipadamente, ir ser
muito penosa. Mas não hesitaram, com sacrifício pessoal e familiar, em seguir em frente por
amor à instituição”, elogiou.
Mas o autarca deixou também alguns alertas: “Estamos a
trabalhar para que a história do
clube não torne a ter momentos
dolorosos como os que aconteceram nos últimos anos. E
porque não queremos que o
São Bernardo volte a tropeçar,
a Câmara de Aveiro, que também teve, a seu tempo, uma
quota de responsabilidade no
aparecimento desse mau historial, não se vai eximir de dar
apoio na procura de melhores
dias. Vamos apoiar, dentro do
possível, esta Comissão Directiva no sentido de o São Bernardo voltar a ser um clube grande
e prestigiado”.
O presidente da autarquia
deixou ainda palavra de agradecimento ao Montepio Geral.
“Neste momento de festa, agradeço ao Montepio Geral a forma elevada como tem gerido o
facto de, sendo neste momento
o dono do pavilhão, não levantar entraves, nem dificuldades
a que o clube continue a utilizar
as instalações. São gestos como
este que nos inspiram a também sabermos ser solidários e
reconhecidos”, finalizou. |

Eleições
no final
deste mês
O clube vai realizar no
próximo dia 30, quintafeira, duas AssembleiasGerais, com início às 21 e
22 horas respectivamente. A primeira destina-se a votar as Contas
referentes aos anos de
2009 a 2013, todas da
responsabilidade de Direcções lideradas, pelo
ex-presidente, Ulisses
Ribeiro, bem como as de
2014, sob a gestão da
Junta Directiva. Uma
hora depois realiza-se a
segunda reunião magna,
sendo esta destinada à
eleição de novos Corpos
Gerentes, devendo as
listas de eventuais candidatos ser entregues
até ao próximo dia 25,
na secretaria do clube. |

PREMIADOS
Bambis: Guilherme
Freire
Minis: José Leite
Infantis: Francisco
Marques
Iniciados B: Hugo
Lagarto
Iniciados A: Bruno
Esteves
Juvenis: Diogo Liberato
Juniores: João Roberto
Seniores: João Pinho
Veteranos femininos:
Ana Matos
Veteranos masculinos:
João Teixeira
Promessa: Nuno
Ferreira (Juvenil)
Revelação: Jorge
Pereira (Júnior)
“Simpatia”: Rodrigo
Gouveia (Júnior)
Jogador à S. Bernardo:
Albano Lopes (Sénior)
Equipa à S. Bernardo:
Juniores
Dirigente: Catarina
Henriques
Treinador: José
Rodrigues (Litos)
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São Bernardo encerra
a época desportiva
distinguindo os melhores
Andebol | P25
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Andebol: Nikola Karabatic assina por quatro anos com o Paris Saint-Germain
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URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=781871

HOJE às 16:55
O francês Nikola Karabatic, grande referência do andebol mundial, oficializou hoje a sua ligação por
quatro anos ao Paris Saint-Germain, depois de ter deixado o Barcelona.
Aos 31 anos, o internacional gaulês em 249 ocasiões e eleito melhor jogador do mundo em 2007 e
2014 muda-se para Paris, onde vai reencontrar o seu irmão Luka, transferido dos alemães do Kiel, tal
como o treinador Zvonimir Serdarusic, vinculado por duas épocas.
A 02 de julho, Karabatic rescindiu com o Barcelona, a quem estava ligado até 2017, a troco de dois
milhões de euros: pelos catalães venceu 12 títulos, nomeadamente na Liga dos Campeões, na liga
espanhola e no Mundial de clubes, duas vezes cada.
Campeão do mundo em 2009, 2011 e 2015, campeão da Europa em 2006, 2010 e 2014 e campeão
olímpico em 2008 e 2012, Karabatic chega ao PSG depois de representar Montpellier (2000-2005 e
2009-2013), Kiel (2005-2009), Aix-en-Provence (fevereiro a junho de 2013) e Barcelona (20132015).
Nikola Karabatic oficializou a ligação quatro dias depois de ter sido condenado pela justiça francesa ao
pagamento de uma multa de 10 mil euros pelo resultado combinado num jogo em 2012, entre o
Montpellier e Cesson, que os segundos venceram.
Diário Digital com Lusa
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Universíadas

Portugal conquistou
medalha de ouro no andebol
A seleção portuguesa de andebol conquistou ontem a
medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21
sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao intervalo,
mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu
favoritismo, acumulando agora os dois títulos.
Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e
da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso de trave.
Terminou, assim da melhor forma a participação
portuguesa nas Universíadas de Verão 2015, em Gwangju, na Coreia do Sul.
No taekwondo, a competição era agora de equipas.
No feminino, Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana
Cunha entraram primeiro
no tatame, onde defrontaram a Taipei chinesa. O
resultado 9-21 foi favorável à adversária, que impediu assim as três portuguesas de seguirem em
frente na prova.
No masculino, Júlio
Ferreira, Mário Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno
Costa constituíram equipa e defrontaram os anfitriões logo no primeiro
combate. Os sul coreanos
venceram os atletas portugueses por 16-10, afastando-os da fase seguinte.
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Nikola Karabatic quatro anos no Paris Saint-Germain
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Internacional gaulês tinha deixado o Barcelona O francês Nikola Karabatic, grande referência do
andebol mundial, oficializou esta terça-feira a sua ligação por quatro anos ao Paris Saint-Germain,
depois de ter deixado o Barcelona. Aos 31 anos, o internacional gaulês em 249 ocasiões e eleito
melhor jogador do mundo em 2007 e 2014 muda-se para Paris, onde vai reencontrar o seu irmão
Luka, transferido dos alemães do Kiel, tal como o treinador Zvonimir Serdarusic, vinculado por duas
épocas. A 2 de julho, Karabatic rescindiu com o Barcelona, a quem estava ligado até 2017, a troco de
dois milhões de euros: pelos catalães venceu 12 títulos, nomeadamente na Liga dos Campeões, na
liga espanhola e no Mundial de clubes, duas vezes cada. Campeão do mundo em 2009, 2011 e 2015,
campeão da Europa em 2006, 2010 e 2014 e campeão olímpico em 2008 e 2012, Karabatic chega ao
PSG depois de representar Montpellier (2000-2005 e 2009-2013), Kiel (2005-2009), Aix-en-Provence
(fevereiro a junho de 2013) e Barcelona (2013-2015). Nikola Karabatic oficializou a ligação quatro dias
depois de ter sido condenado pela justiça francesa ao pagamento de uma multa de 10 mil euros pelo
resultado combinado num jogo em 2012, entre o Montpellier e Cesson, que os segundos mencionados
venceram.
, 14 julho de 201520:18
Lusa psg
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O guardião foi considerado o melhor guarda-redes do campeonato nacional de Andebol 1
(2014/2015).
O guardião português deixou o Sporting para comprometer-se com o Pontault
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
Confirmada a partida para França para ir jogar no Pontault, o guarda-redes português Ricardo
Candeias frisou que a sua despedida do Sporting teria sido perfeita se tivesse ganho o título de
campeão de Portugal.
"Faltou o campeonato e a Taça, estou certo que na próxima época o clube vai fazer tudo para
conquistar o que faltou este ano", disse o jogador à margem da cerimónia que o premiou como melhor
guarda-redes da temporada passada.
Sobre o troféu que venceu, o guardião desvalorizou a parte individual preferindo destacar o facto de
aos 35 anos continuar a ombrear com os melhores jogadores e a competir a um nível elevado. "Não é
uma coisa que valorizo, o que valorizo é o facto de me manter ao nível dos melhores", referiu.
O jogador perspetivou ainda a próxima temporada, ao serviço do Pontault da II divisão francesa.
"Espero um campeonato muito competitivo, vou aprender muito e espero valorizar-me a nível
profissional".
Sobre as razões que o levaram a sair de Portugal, o jogador destacou a possibilidade única "de jogar
fora do país".
O sorteio do campeonato nacional de Andebol 1, que se realizou esta terça-feira, ditou que o FC
Porto, heptacampeão nacional, vai deslocar-se na 1ª jornada à Maia, onde vai defrontar o Águas
Santas. O primeiro clássico acontece à 6ª jornada, com o Sporting a receber os dragões. Na 5ª
jornada também há jogo grande, com os campeões nacionais a receberem o ABC.
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Pedro Cruz (Águas Santas) venceu o prémio de melhor jogador e melhor marcador da edição de
2014/2015. Ricardo Candeias foi congratulado com o prémio de melhor guarda-redes.
FC Porto e Sporting encontram-se na sexta jornada do campeonato.
Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
O sorteio do campeonato nacional de Andebol 1, que se realizou esta terça-feira, ditou que o FC
Porto, heptacampeão nacional, vai deslocar-se na 1ª jornada à Maia, onde vai defrontar o Águas
Santas. O primeiro clássico acontece à 6ª jornada, com o Sporting a receber os dragões. Na 5ª
jornada também há jogo grande, com os campeões nacionais a receberem o ABC.
No arranque da prova (1ª ronda), o Benfica recebe o ISMAI no pavilhão da Luz e os leões deslocamse ao reduto do Fafe. À 7ª jornada, o FC Porto recebe o Benfica no Dragão Caixa. Na 11ª jornada do
campeonato acontece o primeiro dérbi, com o Sporting a receber o Benfica.
O auditório da DNA Cascais foi na tarde desta terça-feira palco da cerimónia do sorteio do
Campeonato Nacional de Andebol 1. Pedro Cruz, jogador do Águas Santas, que se fez representar por
Mário Carvalho, dirigente do seu clube, venceu os prémios de melhor jogador e melhor marcador da
edição de 2014/2015.
O guardião Ricardo Candeias, que deixou o Sporting para ir jogar na II divisão francesa ao serviço
Pontault, venceu o prémio de melhor guarda-redes.
O campeonato inicia-se no fim de semana do dia 5 de setembro.
Calendário da 1ª jornada - 05/09:
Benfica - ISMAI
Águas Santas - FC Porto
Passos Manuel - Madeira SAD
Belenenses - ABC
AC Fafe - Sporting
Avanca - SC Horta
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O sorteio do campeonato nacional de andebol 1 decorreu esta terça-feira em Cascais.
Na temporada passada o FC Porto sagrou-se heptacampeão.
Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
José Magalhães, dirigente da secção de andebol do FC Porto, mostrou-se contra o modelo do 'playoff',
considerando que um campeonato disputado e decidido através de uma única Fase Regular faz
aumentar o nível das equipas.
"O FC Porto nunca foi apologista dos 'playoffs', pensamos que o campeonato tem que ser nivelado por
cima, e que as equipas têm que participar no maior número possível de jogos", afirmou à margem do
sorteio do campeonato de andebol 1, que decorreu esta terça-feira em Cascais.
"Já ganhámos por duas vezes o 'playoff' e não é por isso que somos a favor deste modelo,
entendemos é que o campeonato nacional de andebol deve ser disputado através de uma Fase
Regular e nada mais".
Convidado a perspetivar a próxima época dos campeões nacionais, José Magalhães diz que espera um
FC Porto ao nível das últimas épocas.
"Esperemos que o FC Porto tenha o mesmo nível que nos tem habituado nos últimos anos, estamos
cientes que cada vez é mais difícil vencer, mas estamos também conscientes que temos também
capacidade para vencer".
Recorde-se que na temporada passada o FC Porto sagrou-se heptacampeão nacional de andebol,
depois de vencer o Sporting no quinto jogo da final, por 34-32, após dois prolongamentos.
O professor José Magalhães foi recentemente distinguido com o dragão de ouro na qualidade de
dirigente desportivo da modalidade de andebol.

Página 32

A33

Nikola Karabatic quatro anos no Paris Saint-Germain

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

14-07-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/nikola_karabatic_quatro_anos_no_paris_saint_germain.html

Aos 31 anos, o internacional gaulês em 249 ocasiões e eleito melhor jogador do mundo em 2007 e
2014 muda-se para Paris, onde vai reencontrar o seu irmão Luka, transferido dos alemães do Kiel...
20:18 . Record Por Lusa - Record O francês Nikola Karabatic, grande referência do andebol mundial,
oficializou esta terça-feira a sua ligação por quatro anos ao Paris Saint-Germain, depois de ter deixado
o Barcelona.Aos 31 anos, o internacional gaulês em 249 ocasiões e eleito melhor jogador do mundo
em 2007 e 2014 muda-se para Paris, onde vai reencontrar o seu irmão Luka, transferido dos alemães
do Kiel, tal como o treinador Zvonimir Serdarusic, vinculado por duas épocas.A 2 de julho, Karabatic
rescindiu com o Barcelona, a quem estava ligado até 2017, a troco de dois milhões de euros: pelos
catalães venceu 12 títulos, nomeadamente na Liga dos Campeões, na liga espanhola e no Mundial de
clubes, duas vezes cada.Campeão do mundo em 2009, 2011 e 2015, campeão da Europa em 2006,
2010 e 2014 e campeão olímpico em 2008 e 2012, Karabatic chega ao PSG depois de representar
Montpellier (2000-2005 e 2009-2013), Kiel (2005-2009), Aix-en-Provence (fevereiro a junho de 2013)
e Barcelona (2013-2015).Nikola Karabatic oficializou a ligação quatro dias depois de ter sido
condenado pela justiça francesa ao pagamento de uma multa de 10 mil euros pelo resultado
combinado num jogo em 2012, entre o Montpellier e Cesson, que os segundos mencionados
venceram.
20:18 . Record
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Terça, 14 Julho 2015 14:18 O antigo atleta do FC Porto e técnico da ADA Maia na época 2014/15 foi
apresentado esta segunda-feira como novo treinador dos heptacampeões nacionais. Na conferência de
imprensa de apresentação, Ricardo Costa afirmou estar a viver "um dia muito especial", prometendo
"o máximo de trabalho e empenho". O treinador portuense, de 38 anos, que assume agora o comando
da equipa heptacampeã nacional, tem seis campeonatos nacionais conquistados pelo FC Porto (três
como jogador e três como técnico-adjunto), clube em que terminou a carreira. "Aprendi a ganhar aqui
e a porta abriu-se para ser adjunto. Fiz parte da equipa do prof. Obradovic - que sempre me tratou
com dignidade e ao qual estou eternamente agradecido - e acredito que o futuro treinador não tem de
apagar tudo que de bom se fez", afirmou. O novo treinador garantiu que vai tentar implementar as
suas ideias e que o principal objetivo é ganhar. "Nem sempre se pode ganhar, mas o que posso
prometer é o máximo de trabalho e de empenho. Estou agradecido ao FC Porto e quero que a minha
etapa como treinador seja igual ou melhor à que o prof. Obradovic teve aqui. Tenho a certeza absoluta
de que vamos conquistar o oitavo título e fazer história mais uma vez", assegurou. Elegendo Manolo
Cadenas e Jordi Ribera como grandes inspirações, Ricardo Costa defendeu que "o andebol do FC Porto
tem sido a alavanca do andebol português" e que "a fome de ganhar títulos com certeza vai
continuar", dedicando umas palavras para a EHF Champions League: "Obviamente que é sempre o
objetivo fazer melhor nesta competição, tendo a consciência de que entramos na Champions porque o
formato mudou, onde existem quatro grupos e no C e D estão as equipas menos cotadas. Podemos
claramente ficar nas primeiras duas equipas e tentar disputar a entrada nos oitavos de final". Ricardo
Costa assinou um contrato válido por duas épocas, sendo a equipa técnica composta por Tiago Gama
(treinador-adjunto, que chega também da ADA Maia) e Tiago Cadete (preparador físico, que se
mantém da época transata).
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Mealhadense participou no
European Open de Andebol
Ricardo Ferreira, jovem
andebolista de dezanove anos
de idade que está a concretizar
a sua terceira época ao serviço
do Sport Lisboa e Benfica (SLB),
representou, uma vez mais, a
selecção nacional de Sub-19, no
European Open de Andebol,
que se realizou na cidade de
Gotemburgo (Suécia), de 29 de
junho a 3 de julho, no qual a
seleção portuguesa conseguiu
alcançar o quinto lugar da tabela.
De referir que o European Open
é um dos melhores torneios de
andebol do mundo, onde nesta
edição estiveram representados
dezasseis países diferentes.
“Para o alteta, a participação na
prova foi uma mais valia para
reconhecimento do seu valor na
modalidade fora do seu país”,
referem os familiares.
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 A comitiva da LAAC em Oliveira de Frades

ANDEBOL

Minis e iniciadas da LAAC
vencem torneio
As duas equipas femininas da LAAC (minis
e iniciadas) venceram o torneio “Terras de
Lafões”, organizado pelo Andebol Clube de
Oliveira de Frades entre 2 e 5 de julho.

numa
primeira fase, venceram
por 23-17 o S.M. Mato e
por 24-4 a equipa local,
perdendo com a equipa
masculina do Oliveira de
Frades por 18-14. Na final,
disputada a duas mãos, a
LAAC ganhou o primeiro
jogo por 7-6 tendo perdido o segundo por 13-12,
gerando um empate técnico. No prolongamento, as
AS

MINIS,

equipas voltaram a empatar,
desempatando nos livres de
sete metros: as aguadenses
marcaram três, enquanto
os seus adversários (rapazes um ano mais velhos)
marcaram dois.
As iniciadas da LAAC fizeram o pleno de vitórias,
superando sucessivamente
o Salreu (29-12), Académico do Porto (23-13), Oliveira de Frades (15-11) e

São Pedro do Sul (30-13).
Na final, defrontaram novamente o Académico do
Porto tendo vencido por
14-5.
Registo ainda para dois
prémios individuais: Cátia Cabral (melhor atleta
de minis) e Inês Ferreira
(melhor marcadora de livre
de 7 metros).
A época desportiva da
LAAC encerrou com esta
participação no torneio em
Oliveira de Frades. Sábado
(9h30) haverá uma festa final no pavilhão, com atletas, técnicos, dirigentes e
encarregados de educação.
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ANDEBOL

Goleadora Nadia Gonçalves
na seleção para o mundial
Nadia Gonçalves
(Casa do Povo de
Valongo do Vouga)
foi convocada para
o estágio da seleção
nacional de juniores
B femininos (nascidas
entre 1998 e 2000) que
se realiza entre 7 e 10
de julho no pavilhão
da Juventude de Lis
(Leiria).
A SELECIONADORA,
a aguedense Ana Seabra,
convocou ainda três jogadoras do Alavarium, campeão nacional (a CPVV foi
vice-campeã): Ana Ursu,
Neide Duarte e Corolina
Monteiro. Foram convocadas 17 atletas.
O estágio visa a prepara-

 Nádia Gonçalves

ção para o campeonato da
Europa de sub17 femininos,
na Macedónia, de 13 a 23
de agosto próximo.
Nadia Melisa Medeiros

Gonçalves nasceu em 28
de julho de 1999 e tem sido
consecutivamente a melhor
marcadora da CPVV. Mesmo na fase final do campeonato nacional marcou 10
ou mais golos por jogo: 12
com o Alcanena, 10 com
o Alpendorada e 12 com o
Alavarium. Foi a melhor
marcadora do campeonato
nacional de juvenis femininos, com 168 golos em
16 jogos (média de 10,5
por jogo).
A atleta iniciou-se na
CPVV em 2008/09, no
escalão de minis, tendo já
participado nas seleções
nacionais de infantis, iniciados e juvenis, escalão
onde se mantém na próxima época.
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GOLEADORA NADIA GONÇALVES
VAI AO MUNDIAL PELA SELEÇÃO
NACIONAL DE JUVENIS
FEMININOS
andebol | PÁG. 19
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ENCONTRO
NACIONAL DE
MINIS
06-07-2015

ANDEBOL Quatro dias e 330 jogos depois, terminou este domingo mais um Encontro Nacional de
Minis, que decorreu em Avanca
de 2 a 5 de Julho.
Foram quatro dias muito intensos, preenchidos de jogos, mas
também com muitos momentos
de diversão, mas sobretudo
cheios de emoções e que certamente irão ficar na memória
de todos aqueles que tiveram
oportunidade de participar, não
só para os 63 clubes participantes, mas também os elementos
da organização, árbitros e voluntários.
A competição decorreu nas variantes de andebol de 7 e 5, masculinos e femininos e também
andebol de 5 - equipas mistas.
O Clube Desportivo Feirense
participou com duas equipas
na variante de andebol de 7
masculinos, com cerca de 25
atletas, com idades dos seis
aos dez anos, orientados pelos técnicos João Pedro Silva
e Daniel Ferreira. Durante os
quatro dias disputaram 12 jogos
cheios de emoção, ganharam
mais do que perderam, mas no

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Encontro Nacional de Minis não
há vencidos nem vencedores,
todos são campeões. Todos os
atletas regressam a casa cansados, mas com novas histórias
e amizades para partilhar com
os familiares e amigos.
Aqui ficam os jogos e resultados
finais, onde o Feirense esteve
envolvido:
Zona 4
CA Leça 9-13 CD Feirense “A”
CD Feirense “A” 32-2 SIR 1º Maio
APAE S. Pedro Sul 6-15 CD
Feirense“A”
CD Feirense “A” 20-13 CCR Alto
do Moinho
SL Benfica 8-5 CD Feirense “A”
Jogo de encerramento
Boavista FC 11-18- CD Feirense
“A”
Zona 2
SC Horta 15-7 CD Feirense “B”
CD Feirense “B” 6-17 Estrela Vigorosa
Vitória FC 18-15 CD Feirense “B”
FC Infesta 8-10 CD Feirense “B”
CD Feirense “B” 9-17 CD B. Perestelo
Jogo de encerramento
ABC Braga “B” 7-10 CD Feirense
“B”
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ÒÒandebol

SIR 1º Maio assina
protocolo com Federação
A Marinha Grande faz
parte do projeto “Andebol
4 Kids”. A SIR 1º Maio,
Agrupamento de Escolas
Marinha Grande Nascente,
Agrupamento de Escolas
Marinha Grande Poente,
Pátio da Inês e Centro
de Formação Leirimar
assinaram um protocolo
com a Federação de
Andebol de Portugal (FAP)
e Associação de Andebol
de Leiria que visa promover
a prática de andebol junto
da população jovem do
concelho da Marinha
Grande (1º e 2º ciclos do
ensino básico)
O acordo foi assinado no último
sábado, durante o jantar do encerramento de época da secção de andebol da SIR 1º Maio, que contou com
a presença do presidente da FAP,
Ulisses Pereira, e os responsáveis esperam aumentar a base de recrutamento com esta iniciativa.
O clube de Picassinos será o principal catalisador do projeto no con-

celho contando para o efeito com a
colaboração da Câmara Municipal
da Marinha Grande e das restantes
entidades que assinaram o protocolo.
De acordo com informações da coletividade, “a Federação de Andebol de
Portugal e a Associação de Andebol
de Leiria apoiarão com equipamento
e com ações de divulgação e propaganda do Andebol, consideradas no
âmbito do Protocolo, bem como com
ações de formação de agentes desportivos e de professores de Educação Física. Estas entidades apoiarão
também a criação de condições para
a estruturação de novas Escolas de
Andebol no concelho”.

As instituições de ensino, por sua
vez, “procurarão promover as condições inerentes à prática do andebol
nas atividades de enriquecimento
curricular; divulgar junto da comunidade escolar as diversas ações que
venham a ser desenvolvidas no âmbito do projeto e estimular a prática
do Andebol no âmbito do desporto
escolar”.
Já o Centro de Formação Leirimar
tem o papel de promover a formação
dos professores, envolvidos nas atividades de enriquecimento curricular,
no âmbito do andebol, em articulação com a Federação de Andebol de
Portugal. ß
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