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A4 FC Porto no pote 4 para o sorteio da fase de grupos da EHF Champions League
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23511-fc-porto-no-pote-4-para-o-sorteio-da-fase-

de-grupos-da-ehf-champions-league

 
O sorteio da fase de qualificação realiza-se no dia 26, pelas 18h30 locais, em Viena. O sorteio da fase
de grupos, onde entra o FC Porto, realiza-se às 19h00 portuguesas (20h00 locais), no mesmo local.
 
 As 27 equipas directamente apuradas e uma equipa que virá da qualificação vão conhecer os
adversários da fase de grupos da EHF Champions League já na próxima sexta-feira, data em que se
realiza o sorteio dos grupos A, B, C e D. Os sorteios serão transmitidos em directo na ehfTV.com .
 Existem oito potes de duas equipas para o sorteio dos Grupos A e B e seis potes para os Grupos C e
D. Os actuais campeões, FC Barcelona Lassa, vão sair do Pote 1, juntamente com o THW Kiel.
 
 As equipas não podem cruzar-se com adversários do mesmo país no mesmo grupo, o que se aplica à
França, Alemanha, Polónia e Hungria. A única excepção será o SG Flensburg-Handewitt, vencedores
em 2014, que jogarão contra um dos dois rivais, Kiel ou Rhein-Neckar Löwen.
 
 A fase de grupos terá início a 16-20 de Setembro e terminará em Março de 2016.
 
 A distribuição das equipas nos potes para o sorteio de sexta-feira é a seguinte:
 Grupo A + B
 Pote 1 - FC Barcelona Lassa (ESP)/ THW Kiel (GER)
 Pote 2 - MKB-MVM Veszprém (HUN)/ KS Vive Tauron Kielce (POL)
 Pote 3 - Paris Saint-Germain Handball (FRA) / HC Vardar (MKD)
 Pote 4 - KIF Kolding Kobenhavn (DEN) / Celje Pivovarna Lasko (SLO)
 Pote 5 - MOL-Pick Szeged (HUN)/ Orlen Wisla Plock (POL)
 Pote 6 - HC PPD Zagreb (CRO)/ Rhein-Neckar Löwen (GER)
 Pote 7 - IFK Kristianstad (SWE)/ Besiktas Jimnastik Kulubu (TUR)
 Pote 8 - Montpellier HB (FRA) / SG Flensburg-Handewitt (GER)
 Grupo C+D
 Pote 1 - Naturhouse La Rioja (ESP) / HC Metalurg (MKD)
 Pote 2 - HC Meshkov Brest (BLR) / Skjern Handbold (DEN)
 Pote 3 - Chekhovskie Medvedi (RUS) / HC Motor Zaporozhye (UKR)
 Pote 4 - FUTEBOL CLUBE PORTO / Kadetten Schaffhausen (SUI)
 Pote 5 - HCM Baia Mare (ROU) / Vojvodina (SRB)
 Pote 6 - Tatran Presov (SVK) / Qualificado
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ANDEBOL
| Redacção | 

O BECA – Bastinhos Escola
Clube De Andebol tem vindo a
participar em actividades que vi-
sam a promoção do andebol. 

Criado em 2011/2012 em con-
texto escolar no Agrupamento
de Escolas de Celorico de Basto
em parceria com a autarquia,
continua a servir de motor de de-
senvolvimento e crescimento
sustentado da modalidade.

Participou nas Olimpíadas do
Desporto da CIM, no dia 13 de
Junho, em representação de Ce-
lorico de Basto. “O andebol é

um desporto com cada vez mais
praticantes, muito fruto do traba-
lho desenvolvido pelo Beca que
tem vindo a impulsionar a mo-
dalidade no concelho. Nós, en-
quanto autarquia, na nossa inter-
venção, temos actuado no
sentido de desenvolver todas as
condições necessárias à prática
das diferentes modalidades”, sa-

lientou o vereador do Desporto,
Fernando Peixoto. 

No que respeita à participação
nas Olimpíadas do Desporto no
Marco de Canaveses as equipas
masculina e feminina de andebol
do BECA disputaram jogos inte-
grados nos quadros competitivos
de andebol.

O responsável pelo BECA,
João Varejão, destacou a compe-
titividade dos seus atletas que se
envolveram nas provas com de-
terminação e desportivismo.
“Foi com muito fair-play, entu-
siasmo e garra que os atletas se
envolveram em todas as activi-
dades”, disse. 

BECA promove andebol
em Celorico de Basto
CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR formado em 2011/12 com a parceria do
Município de Celorico e Basto, o Bastinhos Escola Clube de Andebol
prossegue a sua acção na promoção da prática da modalidade. 

DR  

Delegação de Celorico de Basto nas Olimpíadas do Desporto 

Nas Olimpíadas do Desporto
Celorico de Basto fez-se
representar nas
modalidades de natação,
andebol e voleibol.

Publicidade

Página 5



A6

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,76 x 6,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59878565 25-06-2015

Andebol

Paulo Ramôa continua na AC Vermoim

O bracarense Paulo Ramôa renovou o seu vínculo com 
a Associação Cultural de Vermoim. Residente em Bra-
ga e licenciado em desporto, Paulo Ramôa conta já no 
seu currículo com passagens pelo gabinete de despor-
to do município de Braga ou clubes como o ABC ou 
o Manabola.

Chegado ao clube no início da época passada, assu-
me agora a equipa sénior feminina como principal de-
safio para a próxima época assim como a captação de 
jovens para o clube.
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1.º Agosto e Petro lutam pelo título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/06/25/1-o-agosto-e-petro-lutam-pelo-titulo

 
25-06-2015 19:59
 
 Petro e 1º de Agosto reeditam a final do campeonato provincial de Luanda, em Maio, ganho pelas
"tricolores".
 
 Andebol
 
 Por ANGOPsapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas do 1º de Agosto e Petro de Luanda disputam, a partir de sábado, a final do campeonato
angolano sénior feminino de andebol, a decorrer no pavilhão da Cidadela, em play-off a melhor de três
jogos.
 
 As "militares", em posse do título, ganharam nas meias-finais, esta quinta-feira, a Casa Pessoal do
Porto Lobito, por 33-12, enquanto as "petrolíferas" garantiram acesso à final ao derrotar a Marinha de
Guerra, por 31-19.
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Campeões de palmo e 
meio 

“Não há campeões por acaso” é uma das frases 
da gíria desportiva, mas que se aplica muito bem 
à equipa de Minis do andebol do Feirense, nova 
Campeã distrital de Aveiro. Os jovens atletas do 
Feirense, orientados pelos técnicos João Silva 
e Vítor Daniel, preconizam todos os princípios 
estipulados pela coordenação técnica do clube - 
desportivos, sociais e de for-
mação – pois aliam ao êxito 
desportivo, união de grupo, 
respeito pelos adversários 
e sucesso escolar. São 32 
atletas no total, distribuídos 
por três equipas (A, B e C, 
entretanto, na 2.ª fase fica-
ram só as duas primeiras), 
para que “todos os miúdos 
pudessem ter o maior tempo 
possível de jogo, podendo dessa forma contribuir 
para o crescimento, não só em termos de treino, 
mas também em termos de jogo. Eles acima de 
tudo gostam de jogar” – refere João silva, pros-
seguindo: “no nosso clube é obrigatório todos os 
miúdos entrarem em campo em todos os jogos. 
É impensável um miúdo da formação não entrar 
num jogo”. Mas este facto não impediu o Feiren-
se de alcançar o título frente ao rival S. Paio de 
Oleiros e da equipa B ficar no 2.º lugar no apura-
mento (não pode seguir para a 2.ª fase porque o 
regulamento não permite que duas equipas do 
mesmo clube passem à fase final). 
Se os resultados trazem visibilidade, estes não 
são mais que o reflexo lógico do trabalho que se 
faz, actualmente, no andebol do Feirense, sob a 
orientação do coordenador Manuel Gregório. “O 
nosso trabalho prende-se essencialmente com 
a formação, com os miúdos adquirirem conheci-
mentos técnicos, tácticos, conhecimentos para 
saber estar e saber respeitar os colegas. Se os 
nossos atletas souberem jogar correctamente, 
dominarem a parte técnica e táctica, os resulta-
dos vêm por acréscimo” – refere o técnico dos 
Minis. Mas a escola também não é colocada de 
parte, nas preocupações dos responsáveis do 
clube. “Há um acompanhamento regular das 
notas dos nossos atletas, falamos com os pais 
e também premiamos os melhores alunos, as-
sim como advertimos aqueles que não têm um 
desempenho escolar positivo. A escola está em 

primeiro lugar e o andebol em segundo” – afirma, 
garantindo que “os jogadores são a réplica daqui-
lo que nós, treinadores, lhes incutimos. Felizmen-
te os nossos atletas também partilham a nossa 
forma de estar, a nossa dedicação, o querer mais 
e melhor. Eles partilham esta forma de trabalho, 
se assim não fosse era impensável, atletas desta 

idade, com o estudo, com a música, 
conseguirem treinar quatro vezes 
por semana, ainda fazerem mais 
um jogo, e não descurarem a escola. 
Nós passamos também a mística do 
clube, o querer ganhar, o ser melhor, 
o trabalhar arduamente”. 
O título agora conquistado tem ainda 
um pormenor que merece destaque 
e justifica todo o trabalho realizado 
no feirense. “Este ano não houve 

subidas de escalão, mantiveram-se as mesmas 
idades e, comparativamente ao ano passado em 
que ficámos em quinto lugar a competir com as 
mesmas equipas, é um sinal de evolução o título 
de campeão distrital. Com os mesmos atletas, 
conseguimos um resultado completamente di-
ferente” – refere, orgulhoso, o técnico. Já Vítor 
Daniel, também técnico dos Minis, lembra que 
“o objectivo não era ser campeão distrital, só 
que os miúdos evoluíram tanto e gostam tanto 
dos treinos, são super educados, organizados, 
que foi fácil transmitir outros patamares e eles 
lá conseguiram ganhar”. No futuro, antevê que 
alguns destas jovens promessas venham a 
escrever o seu nome no patamar cimeiro do an-
debol nacional. “São os mais trabalhadores os 
que vão conseguir chegar a esse nível, aqueles 
que têm um dom natural, mas não têm a capa-
cidade de encaixe, de perseverança, de treino 
diário e de vontade, não chegam lá” – adverte 
Vítor Daniel.
Para o Encontro Nacional o objectivo dos téc-
nicos passa por continuar a dar ritmo competi-
tivo aos atletas e que eles usufruam da prova. 
“Vamos ao encontro nacional e queremos que 
todos participem, que todos os miúdos joguem, 
que se divirtam, que realmente seja memorável, 
que desfrutem do momento e que nunca mais o 
esqueçam, que guardem na memória a vivência 
que vão ter, mas que tenhamos uma participação 
ao nível do Feirense” – conclui João silva. 

João Silva 
Treinador

“Na gala de andebol do Fei-
rense premiamos o melhor 
aluno de cada escalão, que 
teve uma participação de 
quase 100% nos treinos e 
mesmo assim conseguiu no-
tas com tudo cincos. Temos 
vários assim”.

André Teixeira 
Pivô/ Lateral Direito

“O que me levou a vir para 
o andebol foi o meu irmão. 
Queria praticar desporto e 
quis experimentar. Eu que-
ria seguir os passos do meu 
irmão, joga nos infantis do 
Feirense e é lateral direito”

Leonardo Caio 
Lateral

“Quando vencemos o cam-
peonato, nem acreditámos 
porque o Feirense já não era 
campeão há cinco anos. Por 
isso ficámos muito conten-
tes quando ganhámos”.

A equipa de Minis do andebol do Feirense sagrou-se campeã 
distrital e vai disputar, nos primeiros dias de Julho, o Encontro 
Nacional da categoria. Campeões de palmo e meio que 
auguram um futuro brilhante para a modalidade no clube. 

Depois do título 
distrital de Aveiro, a 
equipa de Minis do 

Feirense vai disputar 
o encontro Nacional.

CD Feirense - Andebol

Sede:
Av. 25 de Abril, 14 - Ap.27

4524 - 909 Santa Maria da Feira

Ano de Fundação:
2001

Palmarés (Minis):
Campeão Distrital - 2010, 2015 
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inácio Carmo, um dos melho-
res andebolistas portugueses de 
todos os tempos, vai jogar de 
azul na próxima temporada. 
não, não vai representar o FC 
porto, casa onde de resto já 
esteve, de 2008 a 2011. a ca-
misola que lhe está reservada 
é a do atlético Clube da sismaria, 
clube de Leiria que milita na 2.ª 
divisão. será o regresso a uma 
casa pela qual o nazareno tem 
um “carinho especial” e onde 
começou, em meados da déca-
da de 1990, o seu périplo que 
o levou aos principais clubes 
portugueses.

a carreira enquanto profis-
sional terminou no final do 
mês passado, contribuindo 
de forma decisiva para levar o 
sp. horta ao 5.º lugar na 1.ª 
divisão. “parece impossí-
vel, mas desde 1996 que 
tenho a felicidade de jogar 
ao mais alto nível e admito 
que começa a ser cansativo. 
ainda para mais agora, com 
a minha filha a crescer, torna-
se difícil conciliar”, admite o 
lateral-direito, que conta mais 
mais de 150 internacionaliza-
ções a por portugal.

neste momento, a priorida-
de de inácio Carmo é regressar 
à nazaré e “estar próximo da 
família”. aos 37 anos decidiu 
terminar com a carreira a nível 
profissional e começar a pensar 
seriamente no futuro. “infeliz-
mente sabemos que é algo que 
não se pode fazer eternamente. 
por isso, vou abrir, em breve, 
um negócio na nazaré, ligado à 
restauração”, revela. “Vou ini-
ciar uma vida diferente. depois 
de 19 anos a fazer algo que me 
deu muito prazer, chegou a vez 
de terminar a carreira profis-
sional.”

para trás fica um percurso 
que começou aos 10 anos no 
Externato d. Fuas Roupinho. 

depois passou pelo planalto, 
também da nazaré, seguindo-
se o sismaria. Com 1,96 metros 
e sendo canhoto, os grandes 
do andebol nacional estavam 
de olho nas suas faculdades e 
inácio mudou-se para o aBC de 
Braga aos 18 anos. seguiu-se o 
FC Gaia, o BM Cantabria (Espa-
nha), sporting, são Bernardo, 
FC porto, Benfica e, finalmente, 
a equipa açoriana.

“Consegui realizar bastantes 
dos muitos sonhos que tinha 
para a minha carreira”, diz iná-
cio Carmo. “tive a felicidade de 
jogar em três Europeus, na Liga 
dos Campeões, nas taças eu-
ropeias, ganhei campeonatos 
nacionais, taças de portugal, 

supertaças, Campeonatos da 
Liga, da divisão de Elite e até 
da 2.ª divisão.” 

por cumprir ficou o sonho de 
jogar Mundiais e jogos olímpi-
cos. “de que mais me orgulho? 
de tudo o que consegui”, diz o 
jogador. “tive várias conversas, 
com pessoas dos mais diversos 
clubes por onde passei, e todas 
me disseram que tudo o que 
conquistei foi com muito traba-
lho. tive de trabalhar mais do 
que os outros. Fui muito per-
sistente. houve fases que me 
custaram muito e fui abaixo. 
parecia impossível chegar ao 
nível dos outros, mas consegui”, 
remata inácio Carmo.

texto  miguel sampaio

andeBol    nazareno tem mais de 150 internacionalizações

inácio regressa a casa
e vai jogar na Sismaria

Página 17


