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ândebol Andebol Clube Costa Doiro 

Jantar dos Reis 2019 juntou 300 participantes que 
assistiram à apresentação dos Novos Órgãos Sociais 
A família ACCD mais uma vez 
disse presente ao Jantar dos Reis. 
Com  efeito, nesta edição 2019, 
cerca de 300 pessoas encheram o 
refeitório da Escola Júlio Dantas. 
Dirigentes, técnicos, atletas e fa-
miliares, Patrocinadores, sócios e 
amigos do Andebol Costa Doiro 
proporcionaram um agradável 
convívio num jantar delicioso 
onde se destaca a apresentação 
dos novos órgãos sociais para o 
quadriénio 2019/2022. 

João Carneiro é o 
novo Presidente da 
Direcção e 
Carlos Carneiro passa 
a ser o Presidente da 
Assembleia-Geral 
Carlos Carneiro Rodrigues, um dos 
verdadeiros "dinossauros" do des-
porto lacobrigense, fundador e alma 
do ACCD deixou de ser presidente 
da direcção após vinte anos de li-
derança passando o testemunho ao 
seu irmão João Carneiro Rodrigues, 
que desde a primeira hora de acti-
vidade do clube sempre esteve na 
linha da frente. 
Carlos Carneiro assume agora a pre-
sidência da Assembleia-Geral conti-
nuando no activo corno treinador, 
logo profundamente ligado a toda a 
estrutura do Costa Doiro. 
Fica aqui expresso o discurso 
do Presidente da Direcção João 
Carneiro. 
"Caros Amigos Doiro, o ACCD 
agradece a todos os presentes. 
Estamos aqui hoje, entre atletas, 
familiares e amigos, cerca de 280  

pessoas. Há 4 anos atrás realizamos 
o nosso convívio de Reis na nossa 
sede. Hoje é preciso recorrer a um 
espaço digno de um grande clube 
e ainda em franco crescimento. Um 
verdadeiro Record Doiro. Obriga-
do a todos os que confiam e colabo-
raram no ACCD. 
O sucesso da nossa actividade 
diária só é possível graças ao 
apoio incondicional de muitas 
pessoas e entidades e que gosta-
mos de destacar. 
Agradecimento aos Técnicos, Diri-
gentes, Pais e Encarregados de Edu-
cação e patrocinadores: Marcela 
Propriedades: Patrocinador Oficial, 
Grupo Adega da Marina, Sete Ma-
res, Talho do André (André Lou-
renço), Lavandaria Bela Passagem, 
Anino Pneus/Euromaster, Triótica, 
Intermarché de Lagos, JA Duar-
te Lda (patrocinador da mascote 
"Costinha") , Escola Secundária Jú-
lio Dantas, Dg Inês Costa (funcioná-
ria da Escola Sec Júlio Dantas). 
Os novos órgão sociais, aqui pre-
sentes foram eleitos em Dezembro 
e terão a gestão do clube durante o 
quadriénio de 01 de Janeiro de 2019 
a 31 de Dezembro de 2022. 
Não se trata naturalmente de um 
NOVO ACCD, mas sim de um Clu-
be reforçado. 
Agradeço em particular, a confian-
ça dos três novos membros dos ór-
gão sociais: Ricardo Anino e Nuno 
Fonseca na Direcção e Judith 
Minas presidente do Conselho 
Fiscal. 
Na qualidade de novo presiden-
te da direcção do ACCD e que 
muito me honra, quero agrade-
cer a todos a confiança depo-
sitada pelos meus companhei-
ros Doiro e sócios do ACCD. 
Um agradecimento muito especial 
e uma grande salva de palmas por 
favor para aquele que todos iden-
tificamos, como o eterno presiden-
te do ACCD, Carlos Carneiro. Por 
sua iniciativa, considerou ser esta, 
a altura de deixar de ser presiden-
te da Direcção, prontificando-se 
para assumir o cargo de Presidente 
da Mesa da AG, função que muito 
honra o clube. 

A sua dedicação e resiliência, desde 
a fundação do ACCD, foi determi-
nante para hoje estarmos aqui. Mui-
tos obstáculos ultrapassou e muitas 
vezes sozinho, remando contra ma-
rés e muitos marinheiros. O ACCD 
deve-lhe a sua existência. 
Por tudo o que a história do ACCD 
representa, a sua sucessão, é de uma 
responsabilidade tremenda. Esta-
mos conscientes dela e motivados 
para levar este clube ao mais alto ní-
vel. Queremos ser recordados corno 
um exemplo de gestão associativa e 
desportiva. 
Sabemos que muitos de vós querem 
ver o ACCD mais competitivo des-
portivamente e a proporcionar a to-
dos, momentos de grande alegria no 
Pavilhão Júlio Dantas. Acreditem 
que também nós, Direção e equipa 
técnica o desejamos. 
Acreditamos que estamos no ca-
minho certo para o conseguir de 
uma forma consistente. Queremos 
atingir esse patamar vitorioso mas 
não a qualquer preço e a espaços. 
Quando começarmos a conquistar 
importantes vitórias, acreditem que 
será para nos impormos de uma for-
ma permanente. 
Mas, temos outros grandes e talvez 
mais importantes desafios pela fren-
te. O sucesso desportivo individual 
dos nossos atletas. Queremos e já te-
mos atletas regularmente nas selec-
ções regionais e recentemente, após 
muitos anos, voltamos a ter um atle-
ta convocado para a Selecção Na-
cional. A Convocatória de Francis- 

co Malveiro é o reconhecimento do 
trabalho árduo, de um jovem atleta 
com muita qualidade, humildade, 
resiliência e fiel aos princípios hu-
manos e desportivos que o ACCD 
procura transmitir. O ACCD está 
empenhado em formar atletas que 
consigam chegar à alta competição 
com presença nas convocatórias 
das selecções nacionais ao nível da 
formação. Orgulhosamente te sau-
damos, Francisco. Parabéns! 
Relativamente às nossas honrosas 
actividades, queremos: • Consoli-
dar o Torneio Costa Doiro como o 
maior e melhor torneio de Ande-
bol de Portugal; • Colocar, pela sua 
qualidade, o Campus Lagos Ande-
bol no mapa do Andebol Nacional; • 
Continuar a crescer, promovendo a 
modalidade a nível local através do 
projecto Andebol de Rua; • Adqui-
rir o Estatuto de Utilidade Publica; 
Queremos, sempre com a hurnilda-
de, fair-play e a competência que 
nos reconhecem, tornarmo-nos num 
clube vencedor a todos os níveis. 
Vamos ajudar a formar os nos- 

sos jovens como futuros homens 
desta sociedade garantindo va-
lores e honrando a confiança dos 
Pais e Encarregados de Educação. 
Em nome dos órgãos sociais do 
ACCD, desejamos a todos, que 2019 
seja um verdadeiro Ano Doiro." 

Novos Órgãos Sociais para 
o quadriénio 2019/2022 
Mesa da Assembleia-Geral: 
Presidente - Carlos Pedro Car-
neiro Rodrigues; Vice.Presidente 
- Nuno Miguel Simões Francisco; 
Secretário-José Pedro da Concei-
ção Marreiros. 
Conselho Fiscal: Presidente - Ju-
dith Minas; 12  Secretário - Pedro 
Saneio Moreira Pinto; 22  Secretá-
rio - Renato A.P.C. Caetano. 
Direcção: Presidente João Paulo 
Carneiro Rodrigues; Vice- Presi-
dente - Daniel Nascimento Silva; 
Tesoureiro - Luís Miguel Silva 
Bordalo; 12  Secretário - Nelson 
Duarte; 22  Secretário - José Carlos 
Terixeira da Luz; Vogal - Ricardo 
Anino; Vogal - Nuno Fonseca 
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ANDEBOL 

Em dia de Taça, FC Porto antecipa-se 
--> Equipa desloca-se ao reduto 
aos Açores, discutindo os oita-
vos do troféu em março 

Dois jogos do Andebol 1, um 
dérbi minhoto e a viagem do FC 
Porto ao Faial, concorrem com os 
oitavos de final da Taça de Portu-
gal, que se iniciam hoje e terminam 
em março, com os principais can-
didatos ao troféu. 

Em jogo antecipado da 20.a jor-
nada do Andebol 1, o FC Porto joga 
no reduto do Sporting da Horta. Na 
antevisão da partida, Rui Silva salien-
tou o bom momento da equipa: «Es- 

tamos fortes e os últimos nove jogos 
do campeonato são prova disso». 
Sobre o adversário, o central por-
tista recordou «a vitória em Fafe de-
pois de muitas derrotas seguidas». 
Ainda no Andebol 1, confronto mi-
nhoto entre Arsenal Devesa e Fafe. 

Os oitavos da Taça de Portugal ar-
rancam com cinco jogos, hoje, fina-
lizando em março, com ABC-Ben-
fica (16) e FC Porto-Sporting (17). 

FINAL DO MUNDIAL 
Dinamarca e Noruega carim-

baram o apuramento para a final do 
Mundial. A Dinamarca derrotou a 

CALENDÁRIO 
4 Hoje 4 Andebol 14 18.a jornada 

Arsenal Devesa-AC Fafe 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
4 20.a jornada 

SC Horta-FC Porto 22.00 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores  
4  Taça de Portugal 4 1/8 de final 
Madeira SAD-Estarreja 15.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira  
Belenenses-Sismaria 16.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo 
Fermentões-Póvoa AC 18.00 h 
Pav. Mun. Arq. Fernando Távora, em Fermentões  
V. Setúbal-Alto dos Moinhos 18.30 h 
Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal  
Sanjoanense-Águas Santas 21.00 h 
Pav. Municipal das Travessas, em S. João da Madeira 

França, por 38-30. A Noruega ven- 
ceu a Alemanha, por 31-25. 

CID RAMOS 
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ANDEBOL 
Sporting confirma Bingo 
O Sporting confirmou a contratação 
do ponta-esquerda francês, Arnaud 
Bingo, 31 anos, campeão mundial em 
2011e vencedor da Liga dos 
Campeões na última época, pelo 
Montpellier. De regresso aos leões 
está Manuel Gaspar, após 
empréstimo ao Boa Hora. 
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ANDEBOL 

BINGO NOS LEÕES 
Arnaud Bingo. de 31 
anos, é reforço da equi-
pa de andebol do Spor-
ting. Chega do 
Montpellier, de França, 
onde conquistou a Liga 
dos Campeões. 
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Estarreja AC
e Sanjoanense
jogam hoje
nos “oitavos”

O Estarreja AC e a Sanjoanen -
se/Clínicas CMP, únicas equi-
pas da região ainda em prova,
jogam hoje para a Taça de Por-
tugal de Seniores Masculinos,
em dois dos cinco jogos que
marcam o arranque dos oita-
vos-de-final.

A formação estarrejense, que
milita na 3.ª Divisão Nacional,
actua, a partir das 15 horas, no
recinto do Madeira SAD, onde
o conjunto da casa, sétimo
classificado do Campeonato
de Andebol 1, é naturalmente
o favorito.

Já a equipa de São João da
Madeira, que actua no Cam-
peonato da 2.ª Divisão Nacio-
nal, defronta o também primo-
divisionário Águas Santas, a
partir das 21 horas, e poderá
fazer valer o factor-casa. |

Andebol
Taça de Portugal
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A Gala Desportiva do Município da Mealhada, que se
realiza dia 28 de janeiro, pretende reconhecer o trabalho
realizado no concelho em prol do desporto, premiando
aqueles que ao longo da sua vida e, sobretudo, em cada
ano, contribuíram para o seu desenvolvimento.

CATEGORIA: DIRIGENTE DO ANO 

Nomeados:
• Patrícia Peralta - Casa do Povo da Vacariça
• Paulo Bernardes - Clube Desportivo do Luso
• Ricardo Santos – Escola de Futsal da Mealhada / Atlético

Clube do Luso

Media PartnerOrganização

Apoios

Patrícia Peralta

Patrícia Peralta é amplamente
reconhecida como um importante
motor na engrenagem do
Andebol da Casa do Povo da

Vacariça. O clube conseguiu, nesta época, ter duas equipas
a competir no campeonato nacional, algo que a dirigente
atribuiu a um esforço coletivo de atletas, dirigentes e pais. 

Paulo Bernardes 

O Clube Desportivo do Luso
está perfeitamente consolidado
no panorama concelhio e
distrital. Compete em todos os

escalões de formação, algo assinalável. Paulo
Bernardes partilha este reconhecimento do trabalho
desenvolvido com todos os atletas e dirigentes do
clube.

Ricardo Santos 

A Escola de Futsal da Mealhada
tem crescido de forma
sustentada. O número de
atletas continua a crescer, a par

dos resultados. A parceria com o Atlético Clube do
Luso tem permitido a evolução dos jogadores nos
escalões superiores. Ricardo Santos, grande
impulsionador da Escola de Futsal da Mealhada,
partilha a nomeação com toda a família do Atlético
Clube do Luso. 
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taça de portugal (andebol)

CCR Fermentões
recebe Póvoa ACB
0 CCR Fermentões recebe, esta tarde/noite, o 

Póvoa Andebol Clube/Bodegão, num jogo re-

lativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

O conjunto vimaranense, que disputa o prin-

cipal campeonato de andebol, não espera facili-

dades perante um conjunto da II Divisão.

Eis os jogos de hoje:

Madeira SAD-Estarreja AC .....................15h00

Belenenses-AC Sismaria ......................... 16h00

CCR Fermentões-Póvoa ACB .................18h00

Vitória FC-CCR Alto do Moinho ..........18h30

AD Sanjoanense-Águas Santas ...............21h00

Jogos adiados
CS Marítimo-AD Modicus ............3/2 (12h00)

ABC/UMinho-SL Benfica ............16/3 (17h30)

FC Porto-Sporting ......................... 17/3 (16h00)

D
M
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Pedro Peneda é 
uma das 'armas' 
de Paulo Fidalgo 
para o jogo de 
mais logo. 

Madeira SAD pensa na quarta 

no caminho para os 'oitavos' 
ANDEBOL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

Madeira SAD defronta esta 
tarde, pelas 15h00, no Pa- 
vilhão do Funchal, a for- 
mação do Estarreja, em par- 
tida a contar para os oitavos 

de final da Taça de Portugal, na- 
quela que também poderá ser a 
quarta vitória consecutiva da equi- 
pa madeirense. 

Apesar de todas as contrarieda- 
des que têm assolado o plantel 
madeirense, nomeadamente em 
termos de lesões, diante do Estar- 
reja, a formação madeirense apre- 
senta-se como favorita à passagem 
à fase seguinte da competição, con- 
forme afirmou Paulo Peneda, cen- 
tral da equipa insular, assegurando 
que um dos objetivos passa por 
chegar à final. 

"Sendo um dos nossos objetivos 
estar na próxima eliminatória, e 
embora seja uma equipa de outro 
escalão, estamos sempre à espera 
das dificuldades que o nosso ad- 
versário nos vai colocar. Estamos 
confiantes e atravessamos um bom  

momento, mas estamos sobrecar- 
regados de jogos. A falta do Elias, 
Lima e Lourenço faz com que es- 
tejamos sempre em ação, por isso. 
vamos continuar muito focados a 
trabalhar porque cada jogo é uma 
final", começou por dizer. 

Paulo Peneda lembrou, uma vez 
mais, a importância do público no 
apoio à equipa. 

"Depois da excelente vitória na 
quarta-feira, será um jogo onde 
devemos jogar no limite das nossas 
capacidades para garantir o triunfo 
e poder celebrar mais uma vitória 
com o nosso público, que se tem 
demonstrado incansável no apoio 
à equipa", concretizou. 
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Madeira SAD 
é favorito 
Contrariedades não afetam 
ambição dos insulares perante 
o Estarreja, de escalão inferior. 
pág. 33 
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ASE\ DA 
ANDEBOL 

CAMPEONATO 

HOJE 

Arsenal Devesa-AC Fafe 
21h00, Pav. Flávio Sá Leite 

Sp.Horta-FC Porto 
21h00, Pav. Desp. Horta 

TAÇA DE PORTUGAL 
Madeira SAD-Estarrela 
15h00, Pav. Funchal 

Belenenses-Sismarla 
16h00, Pav, Acácio Rosa 
Ferment6es-Póvoa 
18h00, Pav. Mun. Arq. F. Tàvora 

V. Setúbal-Alto Moinho 
18h30, Pav.AntoineVerge 
Sa0oanense-Aguas Santas 
21h00, Pav. Mun. Travessas 

BASQUETEBOL 

18.'jornada 

20.1omada 
Porto Canal 

1/8 final  

LIGA PORTUGUESA 

 

16...jornada 

  

   

HOJE 
CAB Madeira-V. Guimarães 
16h00, Pav. CAB Madeira 
S. Silva/N. Monteiro/R mala 
imoral-Esgueira 
16h00. Pav. Desp. Albufeira 
J. Abreu/R. Ribeiro/B. Maciel 
Terceira Basket-GaRtos Barreiro 
15h00, Pav. Tomás de Borba 
C. Santos/P. Pereira/J. Gouveia 
FC Porto-Benfica RTP 2/Porto Canal 
16H00. Dragão Cabia 
F. Rocha/P. Coelho/D.Morals 

AMANHA 

Ovarense-Oliaburn 
16h00, Arena de Ovar 
P. Marques/P. Lourenço/A. Pereira 
Lusttânla-Oliveirense 
15h00, Pav. Mun. Angra Heroismo 
C. Santos/P Pereira/J. Gouveia 

BOQUEIEM PATINS 
. .'jornada 

HOJE 
Oeiras-FC Porto Porto Canal 
16h00. PavAssociação Desp.Oelras 
A. Santos/M. Oliveira/G. Infante 

Riba DAve-Barcelos 
18h30, Pav. Parque das Tílias 
R. Leão/M. Guilherme/P. Rainha 
Valongo-Mainhertse 
19h30, Pav. Mun. Valongo 
P. Femancies/J. Pinto/C. Tadeià 
Pano de Arcos•Sp. Tomar 
20h00. Pav. CD Paço Arcos 
0. Panza/M. Fernandes/R. Nave 
HC Turquel-HC Braga 
21h00. Pav. HC Turquel 
J. Sequeira/J. Vieira/H. Fresco 

Juventude Viana-Oliveirense 
21h30, Pav. Monserrate 
P. Almeida/J. Teixeira/M. Torres 
AMANHA 

Berffica-Sporting TVI 24/131V 
17h00, Pav. Fidelidade 
L. Peixoto/J. Duarte/T. Alves 

RÂGUEBI 
9.' jornada 

HOJE 
CDUP-Direito 
15h00, Para. Desp. Ramalde 

Cascais-CDUL 
15h00, Campo da Guia 

Académica-Agronomla 
16h00, Est. Mun. faveiro 

VOLEIBOL 
19."jomacla 

HOJE 

V.Guimarães-Cas-tèlo Mata 
15h00, Pav. Desp. Unidade Vimaranense 
Luís Meireles/Hélder LaInho 

Sp.Espinho-Benflca SPORT TV2 
15h00, Pav. Nave Desportiva de Espinho 
Nuno Teixeira/ RurOliveira 

Ac. Espinho-Leixões 
15h30, Pav. Arq...lerónimo Rels 
Raquel Portela/Paulo Gavina 
Ac.São Mamede-Caidas 
16h00, Pav. Eduardo Soares 
Vítor Conçalves/Tiago Martins 
Ctub K-Esrnorlz 
17h00. Pav. Comp. Desp. Laranjeiras 
Carlos Silva/Bruno Noronha 

Fonte Bastardo-VC Viana 
19h00. Pav. Comp. Desp. Vitorino Nemésio 
Carlos Correia/Jaime Eloy 

AMANHA 
aub K-VC Viana 
14h00, Pav. Comp. Desp. Laranjeiras 
Hélio Ormonde/Diogo Geraldes 
Fonte Bastardo-Esmoriz 
15h00, Pav. Comp. Desp. Vitorino Nemesio 
Jaime Eloy/Carlos Correia 
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.. -ABOL PRIMEIRA 
FINAL NÓRDICA E UM 
CAMPEÃO MON 
Dinamarca e Noruega jogam 
amanhã, às 16h30 portugue-
sas, a final do campeonato do 
mundo de andebol, sendo 
esta a primeira decisão de 
um Mundial masculino 
entre seleções nórdicas e da 
qual resultará um campeão 
inédito. Nem a Dinamarca, 
que derrotou a França, com 
Mikkel Hansen a fazer 12 
golos em 15 remates, nem a 
Noruega, que venceu a 
Alemanha - organizadora, a 
par da Dinamarca -, alguma 
vez foram campeãs do 
mundo. —R.c. 

RESULTADOS 
Dinamarca-França 38-30 
Alemanha-Noruega 25-31 
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A12VÍDEO EM DIRETO | Alcanena-Alpendorada, sábado às 18h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83e7b78c

 
2019-01-26 09:04
 
Acompanhe a transmissão em direto da partida da 14ª jornada da 1ª Divisão feminina de andebol.
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VÍDEO EM DIRETO | Sp. Horta-FC Porto, sábado às 22h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f66b7aa2

 
2019-01-26 09:07
 
Acompanhe em direto a transmissão do jogo da 20ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1.
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Sporting contrata 
campeão mundial 

O Sporting 
anunciou a contratação do 
francês Arnaud Bingo, 
ponta esquerda, de 31 
anos, que ganhou a última 
Champions ao serviço do 
Montpellier. "Vim para o 
Sporting porque tenho 
vontade de ganhar com 
este clube", disse Bingo, 
que foi campeão mundial 
pela França em 2011. 
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Quando foi divulgado o emparelha-

mento das eliminatórias que se se-

guiram à segunda fase de grupos do 

Campeonato do Mundo de andebol, 

fi cou no ar uma certeza: um dos fa-

voritos à conquista do título ia ter 

de fi car pelo caminho. A fava saiu à 

França. Na primeira meia-fi nal da 

competição, a bicampeã caiu aos 

pés da co-anfi triã Dinamarca, abrin-

do caminho a uma fi nal 100% nór-

dica (e inédita) na história do mais 

importante torneio de selecções.

Dinamarca e Alemanha organiza-

ram a prova a meias, mas só uma 

marcará presença no derradeiro 

encontro. Em Hamburgo, os dina-

marqueses chegavam com aspira-

ções ao embate com os franceses e 

acabaram por se impor com mais 

facilidade que o esperado — ao inter-

valo, já venciam por 21-15, chegaram 

a deter uma vantagem de 10 golos e 

fecharam o resultado com um con-

vincente 38-30.

Este desfecho teve uma dupla con-

sequência: não só afastou da fi nal 

uma França que conquistou quatro 

dos cinco últimos Mundiais (e que é 

a selecção com mais títulos, seis no 

total), como assegurou à Dinamarca, 

num contexto muito especial, já que 

A Dinamarca 
vai jogar em 
casa uma final 
100% nórdica

a fi nal se disputará em Hening, uma 

oportunidade de triunfar na compe-

tição pela primeira vez.

Para fi car mais perto desse objec-

tivo, o seleccionador Nikolaj Jaco-

bsen poderá sempre contar com o 

central Mikkel Hansen. O jogador do 

PSG não foi apenas a grande fi gura 

do encontro de ontem, ao marcar 

12 golos em 15 tentativas (Rasmus 

Lauge, com seis golos, foi o segundo 

melhor marcador da Dinamarca) — 

ao 31 anos, ele tem sido a grande 

referência deste Mundial, encabe-

çando a lista de goleadores, com 65 

golos em 96 remates.

Hansen será, por isso, uma dor de 

cabeça para a qual a Noruega terá 

de encontrar um antídoto, se qui-

ser surpreender a Dinamarca no seu 

próprio reduto. Na segunda meia-

fi nal do dia, os nórdicos afastaram 

da competição o outro país organi-

zador, com uma margem também 

relativamente confortável: 30-25 ( já 

ganhavam 14-12 ao intervalo).

Sander Sagosen e Bjarte Myrthol, 

com seis golos cada, foram os me-

lhores marcadores da Noruega, mas 

é na baliza que a selecção treinada 

por Christian Berge tem uma das 

grandes referências: o guarda-re-

des Espen Christensen tem a me-

lhor percentagem de defesas do 

torneio, 42% (parou 47 de um total 

de 113 remates).

Ganhe quem ganhar, um dado é 

garantido: amanhã (17h30), no Jyske 

Bank Boxen, com capacidade para 

15.000 espectadores, será coroado 

um inédito campeão mundial.

Andebol
Nuno Sousa 

Bicampeã França ficou 
pelo caminho, tal como a 
Alemanha. É a Noruega que 
vai discutir o título mundial 
com um dos anfitriões 

FOCKE STRANGMANN/EPA

Mikkel Hansen, 12 golos, voltou a ser a grande figura da Dinamarca

nsousa@publico.pt
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ANDEBOL 

Arnaud Bingo quer ajudar 
o Sporting a ganhar títulos 

Contratado ao campeão europeu 
Montpellier, Arnaud Bingo foi ontem ofi-
cializado pelo Sporting. 'Tenho imensa 
vontade de ajudar este clube a ganhar títu-
los", disse o francês, de 31 anos. 
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INTENSIDADE. Dinamarqueses afastam França e noruegueses batem Alemanha 

DUELO NORDICO 
NA FINAL DO MUNDIAL 
Dinamarca e Noruega 
vão discutir amanhã 
o título, numa decisão 
inédita em Herning 

DIOGO JESUS 

Dinamarca e Noruega vão dis-
cutir amanhã o título mundial, 
numa final que vai ditar um cam-
peão inédito, depois de terem 
vencido nas meias- finais a França 
e a Alemanha, respetivamente. 
• A jogarem em casa, os dina-
marqueses, campeões olímpicos 
no Rio de Janeiro'2016, elimina-
ram os bicampeões mundiais 
França, por expressivos 38 - 30. 
Numa reedição da última final 
olímpica, a seleção nórdica en-
trou a todo o gás e, ao intervalo, já 
liderava por claros 21-15. 

O central Mikkel Hansen foi a 
grande figura, ao marcar 12 golos 
em 15 tentativas, com Rasmus 
Lauge a ser, com seis golos, o se-
gundo melhor marcador da Dina-
marca, que terminou o encontro 
com 79% de eficácia nos remates. 
Esta grande exibição alimenta a 
esperança da Dinamarca de con-
quistar finalmente o título mun-
dial, depois de três finais perdidas: 
1967,2011e 2013. "Tem de ser des-
ta! Tenho um bom pressentimen-
to que, a jogar em Herning e com o 
apoio deste caloroso público, va-
mos conseguir o título!", exultou 
Magnus Landin. 

Já na França, Kentin Mahe foi o 
melhor marcador, com oito golos. 
"Foi uma tarde de pesadelo para 
nós! E correu tudo bem para eles. 
Falhámos coletivamente... " , la - 
mentou Luka Karabatic. 

Esperança alemã 
caiu na 2.a parte 
Na Alemanha havia uma enor-
me expectativa em ver a sua se-
leção apurar-se para a final, só 
que a Noruega não se deixou in-
timidar com o pavilhão cheio 
(12.500) e venceu, categorica-
mente, por 31-25. A jogarem em 
casa, os germânicos consegui-
ram equilibrar o primeiro tempo 
(perdiam 14-12 ao intervalo), mas 
perderam-se na segunda parte. 
A Noruega, que nunca foi cam-
peã mundial, repete desta forma 
a presença na final da competi-
ção, depois de ter sido derrotada 
em 2017 pela França. "Orgulhoso 
da minha equipa!", elogiou o se-
lecionador Christian Berge. 

SEM BENFICA E SPORTING 

Entre campeonato e Taça 18À :IDEB01.1 
ARSENAL 21h00 FAFE 

ri Numa altura em que o Mundial 
centra atenções, em Portugal o 
campeonato nacional vai-se de-
senrolando a meio gás, sendo que 
este sábado a modalidade reparte-
se por dois jogos da principal com 
petição e cinco referentes aos oita-
vos-de-final da Taça de Portugal. 

Em ambas as situações sem o 
contributo do Benfica e Sporting,  

que adiaram os respetivos jogos da 
Taça de Portugal, com as águias a 
defrontarem o ABC em março, um 
dia antes do clássico entre o FC 
Porto e o Sporting. Ou seja, nos oi-
tavos-de-final ficarão de fora dois 
dos candidatos a vencer a Taça. 

Para o campeonato, os dragões 
deslocam-se aos Açores, em jogo 
antecipado da 20' jornada. 

zo.a jornada 

SP. HORTA 21h0o FC PORTO 

TAÇA DE PORTUGAL 
oitavas-de-fina) 

MADEIRA SAD 15h00 ESTARREJA 
BEI ENENSES 16h00 AC SISMARIA 

FERMENTOES 18h00 POVOA AC 
SANJOANENSE ziho o AGUAS SANTAS 

MARMMO 3 fev. MODICUS 
ABC is fev. BENFICA 

FC PORTO 17 fev. SPORTING 
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João Ferraz: O desejo de voltar ao FC Porto e a importância das cláusulas dos
jogadores portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2019

Meio: ZeroZero.pt Online

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=240707

 
2019/01/25
 
João Ferraz, a realizar a quarta temporada ao serviço do Wetzlar, concedeu uma entrevista ao jornal O
Jogo, na qual falou do seu passado, do seu futuro e do andebol português.
 
O primeiro e único andebolista português a atuar na Bundesliga confessou que gostaria de acabar a
sua carreira no FC Porto, equipa que também considera favorita a conquistar o Andebol 1 2018/19.
 
Recebi propostas de Portugal, mas também de países como a França. (...) Gostaria de terminar a
carreira em Portugal, mas até lá ainda tenho alguns anos pela frente. (...) Gostava de terminar no FC
Porto, embora isso não dependa só de mim , afirmou o lateral
 
Dragões chocaram a Alemanha
 
Um dos temas abordados foi o brilharete do FC Porto na Taça EHF, onde eliminou o poderoso SC
Magdeburg, algo que surpreendeu o andebol germânico.
 
©PhotoReport.In/Federação de Andebol de Portugal Pensavam que a primeira-mão tinha corrido muito
bem ao FC Porto e na segunda esperavam ir ao Dragão Caixa ganhar por 10 golos. O FC Porto jogou
muito tempo com sete jogadores e decidiu muito bem. Rui Silva, Fábio Magalhães, António Areia e
Alfredo Quintana estiveram fantásticos.  (...) Vieram perguntar-me sobre alguns jogadores e como se
trabalha no FC Porto , contou.
 
A importância das cláusulas
 
Por fim, o primeira-linha de 29 anos confessou que gostava que mais portugueses rumassem ao
andebol alemão, mas que as cláusulas de rescisão que os clubes portugueses impõem, complicam as
coisas.
 
©HBW Balingen-Weilstetten - Gallier von der Alb O Diogo Oliveira está numa equipa que pode subir à
Bundesliga. (...) Gostava que viessem mais portugueses, mas no andebol é mais difícil baterem as
cláusulas. Acho que muitas vezes é uma questão de timing. Tenho colegas que já receberam
propostas, mas têm as tais cláusulas que as equipas alemãs não estão dispostas a pagar , rematou.
 
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Redação
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