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O ANDEBOL. O Avanca 
ganhou ao Madeira SAD, por 
25-22, em jogo da 5.a jornada 
da fase final do Grupo A. A 
equipa de Carlos Martingo 
recuperou após ter chegado 
ao intervalo a perder por 9-13. 
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Andersson 
treina dragão 
4 Martingo deixa Avanca e 
treina FC Porto até fim da 
época.Será depois adjunto 

Sueco foi jogador bem-sucedido 

O sueco Magnus Andersson será 
o treinador do FC Porto a partir 
de 2018/19, tendo assinado con-
trato por duas épocas, enquanto 
Lars Walther já rescindiu com os 
dragões. Carlos Martingo assu-
mirá o cargo de técnico interino 
até à chegada de Andersson e já 
estará no banco do FC Porto no 
próximo fim de semana, deixando 
o Avanca. Depois, será adjunto do 
sueco de 51 anos, antigo jogador, 
por duas vezes campeão mundial 
e por quatro europeu, além de ter 
conquistado três medalhas de 
prata olímpicas. Treinador desde 
2011, conquistou a Taça EHF na 
última época com os alemães do 
Goppingen — jogou com FC Porto 
na fase de grupos, ganhando. Foi 
campeão dinamarquês em 2008 
e venceu a Taça em 2010, pelo 
FCK Handbold. 
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Coimbra gosta de andebol?
Neste momento, há dificulda-

des na implantação do andebol. 
Sou do tempo em que havia 12 
clubes no distrito: em Poiares, 
Serpins, Cantanhede, etc.. Neste 
momento há apenas a Académi-
ca, depois do final do CAIC no 
ano passado.

E a Académica absorveu o CAIC…
Sim, houve um entendimen-

to entre treinadores e muitos 
jogadores e diria que uma boa 
parte do CAIC se mudou para a 
Académica.

E a que acha que se deveu esse 
definhar?

Há vários motivos, desde o de-
sinvestimento da Faculdade de 
Desporto na formação de ande-
bol aos seus professores que esti-
mulavam depois as escolas. Nes-
te momento, estamos a negociar 
com a faculdade, com apoio da 
Associação de Andebol de Aveiro 
e da federação, para que a Facul-
dade de Desporto possa de novo 
voltar a ter módulo de andebol. 
Mas isso só dará frutos a médio 
prazo. Levava era a que alguns 
dos nossos atletas, alunos da 
faculdade, saíssem logo com o 
grau um de treinador.

Tem havido carência de técnicos?
Sim, tivemos na Académica 

uma carência grave o que obri-
gou alguns de nós, incluindo eu, 
a tirar o curso de grau um para 
suprimir essas lacunas.

Neste momento estamos bem, 
mas continuamos a apostar na 
formação de treinadores. Num 
projeto de médio e longo prazo 
temos de ter pessoas para traba-
lhar com a formação.

Este ano começámos a ir às 
escolas também fazer algumas 
sessões de demonstração e cap-
tação.

É um trabalho de “sapa”...
É uma aposta a médio e longo 

prazo, que tem de ser feito. Ana 
Cristina Santos e Hernâni Cardo-
so, professores e ex-treinadores 

no CAIC, têm sido importantes 
nisto, tal como ex-dirigentes, 
atletas e treinadores da Acadé-
mica, como Marcos Alves e Júlio 
Alves, todos esses têm colabora-
do bastante neste processo de ir 
às escolas.

Hoje têm todos os escalões de 
formação?

Todos desde os bambis até aos 
juvenis. Os juniores não temos, 
porque já estão numa idade em 
que podem integrar os seniores e 
a disputa dos seus campeonatos 
é bastante dispendiosa, quase ao 
nível dos seniores.

Quantos atletas têm nesta 
altura?

Temos cerca de 80 atletas, aos 
quais acrescentamos cerca de 
35 veteranos, que recomeçaram 
agora e são importantes nos con-
tactos e na rede de suporte.

São uma ajuda para a direção?
Sim! Eu, por exemplo, fui re-

cuperado como veterano pelo 
ex-presidente Rui Alexandre Co-
elho. Participámos num campe-
onato, ficou o gosto e a colabo-
ração… acabei como presidente.

Para além disso, conseguimos 
estabilizar a secção, com o ama-
ciar das relações entre os dife-
rentes agentes desportivos que 
estiveram ligados ao andebol. 
Durante anos, houve um afasta-
mento de dirigentes, treinadores 
e atletas em relação a anteriores 
direções. Fizemos um trabalho 
de pacificação e normalização 
de relações, dizendo que o mais 
importante é o andebol e a Aca-
démica. Com isso conseguimos 
trazer de volta pessoas como o 
Horácio Poiares, o Joaquim Cra-
veiro e outros...

Houve várias fases, com alguns 
atritos…

Sim, houve alguma tensão que 
minava o trabalho que se estava 
a fazer e até afastava o público.

Agora já conseguimos ter jogos 
com algumas centenas de pesso-
as nas bancadas. Isso é fruto de 

uma estratégia de comunicação, 
de envolvimento de antigos diri-
gentes, ex-atletas, etc.

Estamos num ano importante 
para a secção?

São 80 anos de história. É uma 
das mais antigas da Académica.

Estamos a preparar um con-
junto de atividades. Começámos 
com o Festand, um evento para 
o escalão de bambis, com ande-
bol e outras atividades lúdicas. 
A presença da seleção também 
foi inserida nas comemorações.

Agora segue-se o o 3.º Torneio 
de Street Andebol, a 2 de maio, 
que movimenta sempre uma 
centena de atletas. A 25 de abril e 
1 de maio teremos quadrangula-
res para os escalões de formação.

A 9 de junho teremos o jantar 
dos 80 anos da secção, com algu-
mas homenagens. Ainda temos 
previsto o torneio de abertura da 
próxima época, em que vamos 
homenagear o Horácio Poiares. 

E ainda vamos fazer uma expo-
sição sobre a história do andebol 
da Académica e um livro, que 
está a ser preparado pelo Horá-
cio Poiares, que procuraremos 
lançar no jantar de Natal.

O facto de a Académica ser a 
única equipa no distrito traz 
dificuldades?

Sim, claro. Não há uma base 
alargada de formação para po-
dermos fazer recrutamento.

Mesmo nos seniores, estamos 
muito limitados a jogadores que 
venham estudar para Coimbra.

Não havendo um apoio estru-
turante, um sponsor principal, 
é mais difícil. Temos apoios que 
são muito importantes e, este 
ano, até a própria câmara deu 
algum apoio nos escalões de for-
mação, mas não gostaríamos de 
continuar a depender do apoio 
da câmara, que sabemos que não 
será renovado muitas vezes.

Isso explica também as 
dificuldades da equipa sénior?

Somos a única equipa na 2.ª Di-
visão que não paga a ninguém. 

Para além disso, temos uma mé-
dia de idade de 20 ou 21 anos, o 
que por vezes complica, frente a 
equipas mais experientes.

Não conseguir a manutenção na 
2.ª Divisão será uma desilusão?

No início da época responsá-
veis da federação disseram-nos 
que precisávamos, no mínimo, 
de 50 mil euros para fazer a 2.ª 
Divisão Nós dissemos que íamos 
fazer com 25 mil… e estamos a 
fazê-lo. O campeonato só não 
está a ser um bocadinho melhor 
porque a experiência faz muita 
diferença.

Se descermos, é evidente que é 
uma desilusão, mas temos a cer-
teza que o projeto vai continuar, 
seja na 2.ª ou 3.ª Divisão, até por-
que a equipa sénior é fundamen-
tal para ser uma referência para 
os escalões de formação.

O projeto tem vindo a crescer?
Há dois anos tínhamos cerca 

de 25 atletas de formação, agora 
temos 60 e já estamos a captar 
15 a 20 este ano. No ano passa-
do, nos seniores, por vezes nem 
conseguíamos ter 16 jogadores, 
agora já temos vinte e poucos 
inscritos e tivemos de restringir 
as inscrições, porque a procura 
foi grande.

Os veteranos conseguiram tam-
bém atrair pessoas.

É por isso que importa 
estarem todos a remar 
para o mesmo lado?

Quando começámos o projeto 
“Renascer Andebol”, há quatro 
anos, a nossa preocupação era 
dialogar com todos para atrair 
mais gente, porque éramos pou-
cos, e estruturar, nas diferentes 
dimensões, para criar um proje-
to de médio e longo prazo.

Os seniores chegarem à 2.ª Di-
visão foi um brilharete, porque 
não era uma prioridade nesta 
altura, mas aproveitámo-la. As 
nossas prioridades eram cap-
tação e formação, de jogadores 
e treinadores, alargamento da 
base de dirigentes – por exemplo 

formámos vários mesas e direto-
res de campos –, tudo o que é ne-
cessário para ter uma atividade.

Envolvemos mais atletas-estu-
dantes no clube, conseguimos 
estabelecer novos diálogos, com 
a Direção-Geral (DG) da AAC, 
mas também com a Câmara Mu-
nicipal, fundamental nesta fase 
de reafirmação da modalidade.

Mas ainda há vários obstáculos 
que esperamos ultrapassar, não 
só devido a falta de horários e 
espaços de treinos e também fi-
nanceiros. Temos, por exemplo, 
um problema estrutural, fruto 
de um processo mal conduzido 
por dirigentes anteriores...

Que processo é esse?
Estou a falar do “Processo Co-

roa”. O ex-presidente da DG-
AAC, Bruno Matias, assinou, 
antes de terminar o mandato, o 
reconhecimento de uma dívida 
já prescrita ao anterior presiden-
te da secção, Campos Coroa, sem 
informar o Conselho Desportivo, 
nem os restantes dirigentes nem 
a Secção de Andebol. É uma dívi-
da de 200 mil euros, a pagar em 
25 anos, com uma mensalidade 
de 800 euros.

O presidente seguinte, José 
Dias, apanhado de surpresa, emi-
tiu uma declaração em que a DG-
AAC assume metade da dívida e 
retém verbas da Secção na outra 
metade. Se já recebíamos pouco, 
neste momento estamos pior e a 
retenção começa este ano.

É um problema que surge da 
ação de um ex-dirigente e de um 
ex-academista, que foi dirigente 
da Secção de Andebol, quanto a 
mim incompreensível, passados 
25 anos.

Vêm aí eleições. Vão 
recandidatar-se?

Sim, devem ser em maio. Va-
mos apresentar um projeto de 
recandidatura, com algumas 
alterações, voltando a envolver 
pessoas que já passaram pelo an-
debol da Académica, com cada 
vez mais gente a colaborar.
| Bruno Gonçalves

João Paulo Dias (presidente da Secção de Andebol da Académica) 

“Conseguimos recuperar pessoas importantes”
O andebol da Académica está a recuperar alguma da importância que já teve e é hoje oo único emblema onde se pratica a modalidade no distrito de Coimbra

Secção de Andebol
da Associação  
Académica
de Coimbra

Sítio http://academicaande-
bol.clubeo.com
Email aacandebol@gmail.com
Telefone 925 959 756
Treinos de captação Todas as 
segundas, quartas e sextas-
feiras, às 19H00, no Pav. 1 do 
Estádio Universitário

DB-Carlos Jorge Monteiro
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neste número
Basquetebol // CAD-UPCC à beira de 

subir à Liga Feminina   > pág 3

Automobilismo // Ricardo Porém 
disputa prova em Espanha > pág 4

Hoje, 
com o seu jornal, 

a revista 1000 Maiores Empresas 
da Região Centro

18/04/18

Circuito de Escolas 
de Natação em Arganil
No próximo sábado, a partir das 15H00, a 
Piscina Municipal de Arganil vai ser palco da 6. ª 
concentração do Circuito Municipal de Escolas 
de Natação. Esta prova conta com a participação 
de 20 equipas/clubes de natação e mais de 250 
nadadores. A equipa de Arganil, anfitriã desta 
iniciativa, ocupa a 2.ª  posição neste circuito

Estudantes são o único clube num distrito onde nem 
associação há neste momento

Andebol
Académica luta

pelo ressurgimento

tudo menos futebol

freepik.com
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A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 8,55 x 14,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74576288 18-04-2018

Leirienses venceram na final a APD Porto

APD Leiria é tetra campeã
nacional em andebol 
em cadeira de rodas

A equipa de andebol em ca-
deira de rodas da delegação de
Leiria da Associação Portu-
guesa de Deficientes (APD), sa-
grou-se no passado sábado, te-
tra campeã nacional de ACR4,
variante disputada por quatro
atletas em campo. 

A formação de Leiria, na
meia-final, venceu sem grande
dificuldade a IFC Torrence, do
Seixal, apurando-se para a final
onde defrontou a forte equipa

da APD Porto. Na decisão, a
APD Leiria não deu quaisquer
hipóteses aos adversários ven-
cendo o primeiro set por 4-0 e
o segundo set por 9-2.

Fazem parte da equipa Mar-
co Francisco, Manuel Sousa,
Luís Ramos, Iderlindo Gomes,
João Pedro, Cândido Delgado,
Nuno Pedrosa, Patrícia Tra-
quina, Nuno Nogueira, João
Queiroz, Rafael Andrino, João
Jerónimo, e ainda Pedro Mar-
ques, Maria Carvalho, Paula
Virgolino (dirigentes) e José
Bento (treinador).|

Andebol
Cadeira de Rodas

DR
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 19,92 x 13,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74575576 18-04-2018

Madeira SAD continua sem vencer na fase final do Nacional. FOTO ASPRESS 

• MODALIDADES 

Que venham os gregos... 
MADEIRA SAD 
VOLTOU A PERDER 
NO NACIONAL DA I 
DIVISÃO, AGORA COM 
O AVANCA POR 25-22 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O ensaio geral do Madeira Ande-
bol SAD ontem no pavilhão do 
Funchal resultou numa derrota 
frente ao Avanca por 25-22 com 
13-9 ao intervalo favorável aos 
madeirenses, em mais uma parti-
da da fase final Grupo A, do Cam-
peonato Nacional da I Divisão 
masculina em andebol 

Um jogo claramente marcado 
por duas partes bem distinta. Um 
primeiro tempo onde os madei-
renses evidenciaram uma melhor 
organização e depois do intervalo 
um Avanca claramente acima da 
SAD. Muito para além do resul- 

tado negativo ontem vimos um 
jogo onde os comandados do téc-
nico Paulo Fidalgo tiveram claras 
preocupações em gerir todos os 
seus recursos e claramente como 
todas as energias focadas para sá-
bado. Num quadro de limitações 
este foi também um bom teste 
para a equipa, até porque foram 
evidentes as várias mutações no 
jogo da SAD ao longo da partida, 
ensaiando estratégias tendo em 
vista o jogo com o AEK. 

A SAD alinhou com Hugo 
Lima, Gonçalo, Bruno Moreira 
(3), João Martins (1), Diogo Go-
mes (3), Bernardo, Luis Carva-
lho, João Fernandes, João Mi-
randa (1), João Gomes, Gustavo, 
João Pinto (6) e Oleksandr (1). 

Ainda no andebol masculino 
referência para o Marítimo que 
volta esta noite, no seu pavilhão, a 
ter mais uma 'cartada' importan-
te na luta pela manutenção na II 
Divisão nacional. Os verde-ru-
bros defrontam o Boavista pelas 
21 horas. 

Página 6



A7 Andebol: Nacional (2.ª fase) - Resultados e classificações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2018
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db266907

 
2018-04-17T23:30:18Z
 
Resultados e classificações da segunda fase da liga portuguesa de andebol:
 
Lusa
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,22 x 15,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74574665 18-04-2018

AVANCA 
GANHA NA MADEIRA 

MADEMA SAD 
Pavilhão do Funchal 

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador 

AVANCA Luís Silva (Gr); Nuno Carvalho 
(2), Francisco Silva (2), Ricardo Mourão 
(2), Reinier Dranquet (7), Diogo Oliveira 
(4), Diogo Silva (4), Jenilson Monteiro 
(4), Daniel Vieira, João Carvalho, Ruben 
Ribeiro e Hugo Santos.. 
Treinador. Carlos Martingo 

MADEIRA SAD Luís Carvalho e Gustavo 
Capdeville (Gr); Hugo Lima, João Pinto 
(6), Bruno Moreira (3), João Martins (1), 
Diogo Gomes (3), Daniel Santos (3), 
João Miranda (1), Elledy Semedo (4). 
Oleksandr Nekrushets (1), Gonçalo 
Vieira e João Gomes. 
Treinador. Paulo Fidalgo 

AO INTERVALO 9-13. 

O Avanca bateu o Madeira 
SAD, por 25-22, em jogo da 
quinta jornada da fase final, 
que se realizou no Funchal 
por acordo entre os dois 
clubes. Foi a partida de 
despedida do técnico Carlos 
Martingo e ficou marcada por 
uma fantástica recuperação 
nos primeiros 17 minutos do 
segundo tempo (parcial de 
8-2), depois de os insulares 
terem estado a vencer por 
cinco golos. O Avanca é 
quinto do Grupo A, com 38 
pontos, e o Madeira sexto, 
com 33. 
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Yi Sueco é um dos nomes grandes da história da modalidade. 
Chega ao Dragão com contrato válido por duas temporadas 

MAGNUSANDERSSOIV 
TÉCNICO DO FC PORTO 
Lars Walther já não é 
treinador do FC Porto. 
Carlos Martingo, que até 
ontem dirigiu o Avanca, 
regressa hoje ao Dragão. 
Comandará a equipa até ao 
final da época e depois será 
adjunto do sueco 

RUI GUIMARÃES 

••• Magnus Andersson, um 
nome grande do andebol 
mundial, será treinadordoFC 
Porto a partir da próxima épo-
ca. Foi dos jogadores mais 
bem-sucedidos da história da 
modalidade, tendo um currí-
culo impressionante: duas 
vezes campeão do mundo 
(1990 e 1999) e quatro vezes 
campeão da Europa (1994, 
1998, 2000 e 2002), tendo 
ainda três medalhas de prata 
em Jogos Olímpicos. 
O técnico nórdico, que na 
época passada venceu a Taça 
EHF pelos alemães do Go-
ppingen, só começará a traba-
lhar na pré-época de 2018/19. 
Entretanto, uma vez que o 
dinamarquês LarsWalther já 
chegou a acordo e deixou o 
clube - tal como o adjunto 
Luís Graça, mantendo-se o 
treinador de guarda-redes 
Teimo Peneira e o preparador 
físico Tiago Cadete -, será 
Carlos Martingo, que ontem 
fez o último jogo pelo Avanca 
(ver peça ao lado), a comandar 
os dragões no que resta desta 
campanha. Martingo estará 
no banco no sábado (18h00, 
no Dragão Caixa) para o clás-
sico com o Sporting, referen-
te à quinta jornada da fase fi-
nal do Andebol 1. 
A partir da próxima época, o 
antigo central será adjunto de 
Magnus Andersson, funções 
que já desempenhou no FC 
Porto ao lado do sérvio Ljubo-
mir Obradovic, responsável 
pelos últimos seis campeona-
tos ganhos pelos portistas e 
que resultaram num inédito 
heptacampeonato na moda-
lidade em Portugal. 

Andersson, de 51 anos, en-
contra-se em Portugal e já es- 

teve antes no Dragão Caixa. 
Foi ao serviço do Goppingen, 
a 19 de fevereiro do ano passa-
do, quando, na fase de grupos 
da Taça EHF, derrotou a futu-
ra equipa por 31-27. Mais tar-
de, a I de abril, na Alemanha, 
nova vitória, por 30-28 -
numa caminhada que acaba-
ria vitoriosa, após uma final 
com os também alemães do 
Fuchse Berlim. Ricardo Costa 
cumpria entãoa segunda épo-
ca como técnico dos azuis e 
brancos, finda a qual, sem 
qualquer troféu nesse perío-
do, deixou o cargo, entrando 
Lars Walther. 

Magnus Andersson, treina-
dor campeão dinamarquês 
em 2008 e vencedor da Taça 
da Dinamarca em 2010, ao 
serviço do FCK Handbold, foi 
um dos centrais da fantástica 
geração sueca nas décadas de 
1990 e 2000, os chamados 
"Bengan Boys", por terem 
sido comandados pelo mítico 
Bengt Johansson, agora com 
75 anos. Totalizou 307 inter-
nacionalizações, somou 922 
golos e foi eleito o melhor jo-
gador do campeonato da Eu-
ropa de 1994, jogado em Por-
tugal. 

A contratação de An-
dersson, que foi ainda 
seis vezes campeão sue-
co como jogador, pelo 
HKDrottHalmstad,visa 
relocar o andebol portista no 
caminho do êxito. Entre 
1998/99, quando o FC Porto 

TAÇA EHF 

Magnus Andersson venceu 
a Taça EHF pelo Goppingen 
na época passada 

voltou a ser campeão após 31 
anos de jejum, e 2014/15, ou 
seja, 17 épocas seguidas, os 
azuisbrancosganharam sem-
pre pelo menos um troféu e, 
em muitas épocas, conquista-
ram mesmo duas competi-
ções. 

Desde a saída de Obrado-
vic, o clube nunca mais 
conseguiu um título, es-
tando este ano já pratica-
mente arredado da luta 
pelo campeonato, mas tendo 
ainda a final-four da Taça de 
Portugal para disputar, a 26 e 
27 de maio, na Régua, onde 
estarão também Benfica, 
Sporting e FC Gaia. 

  

  

• 

 

  

Carlos Martingo, de 38 anos, está 
de regresso a casa. No FC Porto, 

foi jogador e depois treinador, 
nas equipas técnicas de 
Obradovic. Hoje já dará o 
treino, sábado estará no 
banco na receção ao Spor- 
ting e comandará a equipa 
até ao fim da época. Depois 

será adjunto de Andersson. O 
Avanca será orientado por 

Marco Sousa, até ontem adjunto. 

Figura: Magnus Andersson foi  um 

melhores jogadores do mundo 
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Especialidades: 

FRANCESINHA 
PREGO EM PRATO 

Diretor José Manuel Ribeiro Ano 34, n.° 56 
Diretor adjunto Jorge Mata 1.00€ IVA Inc. QUARTA-FEIRA 18 ABRIL 2018 Ofacebook.com/diariodesportivo.ojogo vinanitajogoipt 

O twittercom/ojogo 

18H30 
POR1 71/1 CALDAS-AVES Avenses partem em vantagem, mana formação do campeonato de Portugal sonha com o Jamor 

P23 

Goiano vai 
renovar por 
mais 3 anos 

MIM 
SPORT TV1 

SPORTING-FC PORTO 

HOLANDÊS DOS 
LEÕES DESTACA-SE 

NA ESTATÍSTICA 
E É O GRANDE 

OBSTÁCULO ENTRE 
OS DRAGÕES 

E O JAMOR 

Marselha e Lyon 
querem Pizzi 

CRUZAME.NTO 

BENFICA 
Lateral-direito  do Peflarol 
é solução para eventual 
saidadeAndréAbnekia 

BRAGA 

Jesus 
"Eles fizeram 
um joguinho, 

 

ós andamos 
*sto há 
eses" 

Conceição 
"Espero que ele 
faça o mesmo 
joguinho que 
nós fizemos 
quando 
defrontar 
o Benfica" 

William e André 
Pinto KO, Mathieu 
em dúvida e Petrovic 

de prevenção 

Lucho González 
torce à distância 
pela dobradinha 
dos dragões 

Contrato do capitão de 
equipa terminava no 
final da época 

RIO AVE 
Desautorizou o treinador 
e terá de se retratar para 
voltar a jogar P27 

Guedes tem 
época em risco 

Sueco vai substituir 
Lars Waither como 
treinador do FC Porto 

Magnus 
Andersson 
no Dragão P33 

CAFE HAMBURG SNACK BAR 
de Soma e Ricardo Almeida 

ROa Jaagtem Lopes Pintor, I 76 I Vilar do Parais° I 4405 868 V. N. Gaia 

Te if.  227 110 138  l geral c,- cafehamburgo.pt I CAFE HAMBURGO l -,vwv.:.cafeharriburgo.pt 

Por urn lugar na história 
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Resultados e classificações da segunda fase da liga de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7410b3dc

 
2018-04-17 23:47
 
Resultados e classificações da segunda fase da liga portuguesa de andebol Grupo A
 
5.ª jornada:, terça-feira, 17 abril
 
Avanca - Madeira SAD, 25-22
 
Sábado, 21 abril
 
ABC/UMinho - Benfica, 17:00
 
FC Porto - Sporting, 18:00 6.ª jornada, 21 abril
 
ABC/UMinho - Sporting, 17:00
 
FC Porto - Avanca, 21:00
 
Quarta-feira, 2 maio
 
Madeira SAD - Benfica, 19:00
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2J-2 
Andebol 
Avanca foi ao 
Funchal bater 
Madeira SAD 
• O Avanca foi vencer a 
casa do Madeira SAD, 
por 25-22, em jogo an- 

tecipado da quinta jor-
nada do Grupo A da 
fase final do Nacional 
de andebol. Com  este 
triunfo, o Avanca segue 
no quinto posto, com 38 
pontos, mais cinco que 
a equipa madeirense. 
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00"  Magnus 
Andersson é o novo 
técnico do F. C. Porto 

O E C. Porto anunciou 
a contratação do sueco 
Magnus Andersson para 
treinar a equipa de ande-
bol na próxima época. Lars 
Walther deixa já o clube e 
será substituído de forma 
interina por Carlos Martin-
go, que chega do Avanca. 
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Atletas aproveitam intervalos dos jogos para relaxar e conviver 

Norte 
Sul 

Apuramento Europeus 
serão em Coimbra 

Os vencedores dos Campeonatos 
Nacionais Universitários vão dis-
putar os Campeonatos Europeus, 
que decorrerão em julho, em 
Coimbra. O evento envolverá 
4000 estudantes de 300 univer-
sidades europeias, em competi-
ções coletivas e individuais. 

11 
recintos 
Os confrontos entre academias vão 
disputar-se em 11 pavilhões e recin-
tos desportivos do Município de Avei-
ro, graças a uma parceria com a Câ-
mara e clubes locais. As finais serão 
no pavilhão Aristides Hall, na UA. 

9 
modalidades 
Os estudantes cio Ensino Superior 
vão competir em nove modalidades: 
futsal, futebol, basquetebol, voleibol, 
andebol, râguebi, hóquei em patins, 
corfebol e karaté. Estão envolvidos 
2000 atletas. 

Aveiro Campeonatos nacionais juntam 2000 atletas estudantes de 30 universidades durante duas semanas 

Universitários 
dão bola à cidade 
Zulay Costa 
locais@jn.pt  

›- A cidade de Aveiro está trans-
formada num enorme recinto 
desportivo, onde os jogadores que 
entram em campo são os futuros 
doutores que frequentam as uni-
versidades portuguesas. Falamos 
dos Campeonatos Nacionais Uni-
versitários, uma organização da 
Federação Académica do Despor-
to Universitário (FADU) e da Asso-
ciação Académica da Universida-
de de Aveiro (AAUA), que junta 
2000 atletas. oriundos de 30 insti-
tuições de Ensino Superior, até ao 
dia 27. Entre eles estão craques do 
nosso desporto (em baixo). 

O evento, que começou an-
teontem, conta com o apoio da Câ-
mara e clubes locais que cedem 
pavilhões e recintos desportivos, 
num total de 11 locais distribuídos 
por todo o concelho, e da Univer-
sidade de Aveiro. As entradas são 
livres. 

Sete meses de preparação 
"As provas envolvem todo o con-
celho, de forma direta e indireta. 
Os hotéis estão lotados e alguns 
atletas tiveram que ficar alojados 
em havo", revela Xavier Vieira, 
presidente da AAUA. 

A preparação do evento come-
çou há sete meses. Para receber os 
atletas, foram mobilizados 150 vo- 

luntários. As refeições são servi-
das na cantina da UA e "algumas 
levadas aos pavilhões, quando os 
alunos que estão a jogar pedem", 
continua Xavier Vieira. 

"Enterro" para animar 
A diversão está garantida, para 
quem quiser relaxar depois dos 
jogos, até porque o evento coinci-
de com a celebração da Semana 
do Enterro em Aveiro (entre os 
dias 20 e 26 ), que este ano decor-
re no campus. Mas, de qualquer 
forma, no relvado em frente ao pa-
vilhão Aristides Hall, na UA, será 
criada uma "Fun Zone", onde "os 
estudantes podem conviver e re-
laxar", acrescenta o presidente da 
AAUA, satisfeito por ver Aveiro re-
ceber novamente, uma década 
depois, os campeonatos nacio-
nais. Os visitantes também rece-
bem roteiros da cidade. 

O orçamento dos campeonatos 
ascende aos 100 mil euros, segun-
do Daniel Monteiro, presidente da 
FADU. Os estudantes que se jun-
tam em Aveiro são "os melhores", 
assegura. Os apuramentos para a 
maior competição desportiva uni-
versitária começaram há meses e 
envolveram 8000 atletas de todo 
o país. • 

Testemunhos Craques da primeira divisão mas com outra camisola 

àà 
Estou otimista, 
mas é preciso 
lutarmos muito 
porque o cam-
peonato é exi-
gente. Gostava 
de ir aos euro-
peus" 
André Rosa 
Voleibol - Aveiro 

► André Rosa, aluno do terceiro ano de 
Economia da Universidade de Aveiro, ten-
ta "equilibrar" o tempo entre o curso e a 
prática de voleibol no Esmoriz, o clube da 
1' divisão onde joga há quatro épocas. Mas 
as contas estão feitas e a prioridade bem 
definida: os estudos vêm em primeiro lu-
gar. "lá fui campeão nacional em juniores 
pelo Esmoriz e fui chamado à seleção. 
Gosto muito, mas sei que é muito compli-
cado fazer deste desporto uma atividade a  

tempo inteiro e que paga pouco. E se hou-
vesse uma lesão?", questiona. André Rosa 
joga voleibol no Esmoriz mas, enquanto 
durarem os Campeonatos Nacionais lJni-
versitários, veste a camisola da Universi-
dade de Aveiro. Ontem, estava otimista 
mas, "é preciso lutarmos muito porque o 
campeonato é exigente", disse. A equipa 
vencedora irá jogar os campeonatos euro-
peus, uma experiência que gostaria de po-
der somar ao currículo. • 

àè 
O desporto en-
sinou-me a me-
lhor coexistir 
com os outros, 
a respeitar e fa-
zer-me respei-
tar. Vou dar 
tudo pela UP" 
Patrícia Resende 
Andebol - Porto 

► Patrícia Resende, 20 anos, trocou, por 
estes dias, a camisola do Colégio de Gaia -
por quem venceu, na época passada, o 
Campeonato Nacional de Andebol da 1.' 
Divisão e a Taça dePortugal - pela Uni-
versidade do Porto (UP), para disputar os 
Campeonatos Universitários. A jogadora 
internacional, estudante de arquitetura, 
filha do ex-jogador de andebol e atual 
treinador do Benfica, Carlos Resende, não 
podia estar mais feliz. "É fantástico repre- 

sentar a minha universidade", disse. Para 
a jovem, a paixão do andebol não é opção 
em termos profissionais, pela pouca ex-
pressão da modalidade em Portugal. mas 
ajudou-a a crescer. O desporto ensinou-a 
a "melhor coexistir com os outros. a res-
peitar e fazer-me respeitar, a evoluir e 
equilibrar as coisas na vida, definindo, em 
cada altura, qual a prioridade". Entrou 
com média de 20 na UP, pela qual prome-
te, também, "dar o litro" em campo. • 
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Andebol

Magnus Andersson 
é o novo treinador 
do FC Porto

O sueco Magnus Andersson, 
um dos jogadores mais 
bem-sucedidos da história 
do andebol — duas vezes 
campeão do mundo e quatro 
campeão da Europa, tendo 
ainda três medalhas de prata 
em Jogos Olímpicos —, será 
o treinador do FC Porto nas 
próximas duas temporadas. 
Embora já tenha assinado, 
o técnico nórdico, que na 
época passada venceu a 
Taça EHF com os alemães do 
Goppingem, só orientará a 
equipa na próxima ano. Como 
o dinamarquês Lars Walther 
já deixou o clube, será Carlos 
Martingo, que até agora 
treinava o Avanca, a orientar 
os “dragões” no que resta 
da presente época, estando 
no banco já no sábado, para 
o clássico com o Sporting, 
referente à quinta jornada da 
fase final do Nacional.
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22  MADEIRA SAD 

P a ul o Fidalgo 

L. CARVALHO 
liUGD LIMA 
GONÇALO VIEIRA 
BRUNO MOREIRA 
JOÃO MARTINS 
DIOGO GOMES 
DANIEL SAN1OS 

G. CAPDEVIIIE0 
B. SAN1OS 
JOÃO FERNANDES 
JOÃO MIRANDA 
E SFMEDO 
JOÃO GOMES 
JOÃO PINTO 
O NEKRUSHITS 

AVANCA*  25 
C. Martingo 

I U75SIIVAO ou 
NUNO CARVALHO 2 O 
FRANCISCO SILVA 2 1 
CIPRIAN POPOVICI 
RICARDO MOURA() 2 O 
R. DRANOUE1 7 O 
DIOGO OLIVEIRA 4 1 

MAGNOL FIS e O O 
DIOGO SILVA 4 O 
1. MONTEIRO 4 O 
DANIEL VIEIRA Q O 
JOÃO CARvAil-10 0 O 
RUBEN RIBEIRO O O 
HUGO SANTOS o O 

o 
o o 
o O 
1 
4 o 

o 
6 o 
1 o 

AO INTERVALO: 9-13; LOCAL: Pavilhão do 
Funchal, na Madeira; ÁRBITROS: Eunco 

Nicolau e Ivan Caçador 

"Na Madeira por acordo dos clubes 

GRUPO A 
5.' jornada 

AVANCA 25-22 MAD. SAD 

FC PORTO sábado SPORTING 

ABC sábado BENFICA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D Gm Gs 

09 5PORTING 50 4 4 O O 124-92 

02  BENFICA 46 4 3 O 1 118-98 

09  FC PORTO 44 4 1 2 1 103-99 

02  ABC 41 4 2 1 1 91-101 

09  AVANCA 38 5 1 1 3 111-131 

o MADEIRA SAD 33 5 O O 5 108-134 

Próxima jornada: 28 abril e 5 maio' 

ABC-SPORTING E FC PORTO•AVANCA; MADEIRA SAD-
BENF1CA• 

o 

O 

o 
O 
O 

O 
il 

3 
1 

3 

Martingo já no FC Porto 
e Andersson em 2018/2019 

Carlos Martingo vai já orientar 
o FC Porto no clássico com o Spor 
ting, no Dragão Caixa, rendendo 
no banco o dinamarquês Lars 
Walther, que vai voltar ao seu país. 
Martingo fez ontem o último jogo 
pelo Avanca, levando a equipa à 
vitória diante do Madeira SAL), em 
jogo da 5" jornada do Grupo A. No 
final, confirmou que "a partir de 
agora sou treinador cio FC Porto". 

Mas o português não vai estar 
muito tempo nocomando técnico 
dos dragões, devendo, no entali - 
to, continuar a fazer parte da equi-
pa técnica. O FC Porto anunciou 
também o sueco Magnus Anders-
son para assumir ()cargo principal 
a partir de 201812019, sendo o 
contrato válido por duas épocas. 

Na época passada, ao serviço 
dos alemães do Goppingen, o últi-
mo clube que treinou, o sueco, de 
51 anos, conquistou a Taça EHF, 
após ter defrontado os portistas na 
fase de grupos, vencendo os dois 
jogos (31-27 e 30-28). Andersson 
teve uma bem-sucedida carreira 
como jogador, durante a qual se 
sagrou duas vezes campeão do 
Mundo e quatro campeão europeu 
de seleções, tendo ainda conquis-
tado três medalhas de prata nos 
Jogos Olímpicos. 
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ANDEBOL O sorteio das meias-
finais da Final -4 da Taça de 
Portugal, com Sporting, Benfica, 
FC Porto e FC Gaia, realiza se 
amanhã (14h30) na Régua, 
cidade que acolhe a prova nos 
dias.26 e 27 de maio. 
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Andebol: Magnus Andersson é o novo treinador do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=730d99ce

 
O sueco Magnus Andersson é o novo treinador da equipa de andebol do FC Porto.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-04-18 08:58:52+01:00
 
Sportinforma
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Andebol: Nacional (2.ª fase)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67629f87

 
2018-04-17T23:30:18Z
 
Resultados e classificações da segunda fase da liga portuguesa de andebol:
 
Lusa
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