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ANDEBOL 

Semedo sai 
do FC Porto 
O »0 lateral-esquerdo 

Leandro Semedo está de 
saída do FC Porto, após seis 
anos no clube. O jogador 
cabo-verdiano de 24 anos 
assinou pelos espanhóis do 
Anaitasuna, da Liga Asobal, o 
escalão principal. C. R. 
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PEDRO BENAVENTE/ASP 

Canela deixa 
Sporting 

Clube formalizou saídas 
do treinador e do diretor do 
andebol, Carlos Galambas 

o 

Hugo Canela já não é treinador do 
andebol do Sporting, formalizou 
ontem o clube no site. O técnico 
que liderou os leões aos dois 
títulos nacionais de 2016/17 e 
2017/18, bem como à vitória na 
Taça Challenge (2016/17), este 
ano não conseguiu conquistar 
qualquer troféu, embora tenha 
sido responsável pela melhor 
classificação de sempre de uma 
equipa portuguesa na Liga dos 
Campeões, sendo apenas 
travada nos oitavos de final pelos 
húngaros dos Veszprém que, este 
fim de semana, jogam a final four 
da competição. 
Jogador do Sporting durante 12 
temporadas, após ter iniciado a 
carreira no Ginásio de Odivelas e 
terminado no Belenenses, há 
muito que se dizia em surdina que 
Hugo Canela, de 39 anos, estaria 
de saída de Alvaiade, aonde 
regressou como técnico adjunto 

I I I 

1 

Hugo Canela levou clube a 2 títulos 

em 2012/13. Assumiu as funções 
principais em meados de 
2016/17, quando o espanhol 
Javier Zupo Equisoain deixou os 
comandos dos leões. 
O nome do francês Thierry Anti, 
antigo jogador e treinador do 
Nantes, chegou a ser apontado 
para o lugar de Canela, no entanto, 
ao que a A BOLA apurou, o gaulês 
finalista da Liga dos Campeões o 
ano passado, não é equacionado 
nas contas de Alvaiade que, ainda 
ontem, também anunciou ter 
cessado vínculo a Carlos 
Galambas, diretor do 
departamento de andebol. 
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Poveiros enfrentam gigante 
4 Póvoa Andebol Clube e 
FC Porto 'abrem' hoje a Fi-
nal 4 da Taça, em Sines 

FC Porto e o outsider es-
treante Póvoa Andebol Clu-
be, único emblema da II di-
visão nesta fase decisiva, 
inauguram esta tarde (15 ho-
ras), no Multiusos de Sines, as 
meias finais da Taça de Por-
tugal 2019. A aparente luta 
de David e Golias é encarada 
pela estóica equipa da Póvoa 
de Varzim numa ótica de tudo 
a ganhar. 

«Apesar de todas as difi-
culdades que nos esperam, 
queremos mostrar que não 
chegamos a esta Final 4 por 
acaso! Relembro que o Póvoa 
eliminou duas equipas do 
principal escalão do andebol 
nacional [Boa Hora e Fermen-
tões] para chegar a esta Final 
da Taça de Portugal! Não te-
mos nada a perder, só a ga-
nhar!», destaca o capitão An-
dré Caldas, com o treinador 
Luís Filipe Silva a reforçar: 
«O nosso objetivo passa por 
desfrutar deste momento 
único na história do clube.» 

Do lado do gigante dra-
gão, ambição à medida: «É 
nosso grande objetivo trazer 
a Taça de Portugal para o 
Porto. Não só porque somos 
os campeões nacionais, 
como também podemos vol-

 

TAÇA PORTUGAL MASC. 
4 Final 44 Meias-finais  4  Hoje 

4 Pavilhão Multiusos de Sines  
FC Porto - Póvoa Andebol Clube 15.00 h 
Águas Santas - Madeira A. Sad 17.30 h 
4 Final—> Amanhã  
Vencedores 1/2  final 17.00 h 

tar a fazer história, se con-
seguirmos, numa época, 
juntar a Taça ao Campeona-
to. É isso que vamos tentar 
fazer», assegurou o lateral 
alemão Djibril M'Bengue, à 
televisão da Invicta. 

Duas horas e meia depois 
(17.30 h) Águas Santas e Ma-
deira SAD discutem a outra 
vaga de amanhã (17 h). «A 
nossa ambição é chegar à fi-
nal. Será= prémio para toda 
a equipa e o clube depois da 
excelente época que fizemos. 
Terminar em 4.2  lugar logo a 
seguir aos 3 grandes só nos 
pode deixar orgulhosos e mo-
tivados para o jogo contra o 
Madeira SAD», destaca Pedro 
Cruz, central do Águas San-
tas, com Elledy Semedo, voz 
da equipa madeirense, a ga-
rantir: «Atingir a Final 4 da 
Taça de Portugal foi excelen-
te para todo o grupo de tra-
balho. Trata-se de mais uma 
final, tal como já tivemos vá-
rias ao longo do nosso percur-
so nesta época desportiva», 
diz o lateral esquerdo. 
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andebol

Hugo Canela deixa Sporting

Hugo Canela deixou de ser treinador do Sporting, após 

três temporadas como técnico principal. Hugo Cane-

la assumiu o comando na época 2016/17.O jovem trei-

nador conquistou dois campeonatos nacionais, preci-

samente na época que passou a liderar e na seguinte, 

uma Taça Challenge também em 2016/17 e levou ain-

da os ‘leões’ à melhor classificação de sempre de uma 

equipa portuguesa no atual formato da Liga de Cam-

peões, em 2018/19, nos oitavos de final.
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andebol 1 (manutenção)

Maia bate Fermentões
O Maia/ISMAI bateu, ontem, em casa, o Fer-

mentões, por 28-19, em partida da 12.ª jornada 

(grupo B, manutenção) da segunda fase da Liga 

portuguesa de andebol.

Hoje, jogam as outras equipas minhotas em 

competição.

Jogos de hoje
Avanca - ABC/UMinho ...........................18h00

AC Fafe-Boa Hora .....................................18h00

Arsenal-Sporting da Horta .....................21h00
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andebol

Final-four 
decide 
vencedor 
da Taça

A cidade de Sines, 

no Alentejo, recebe 

entre hoje e ama-

nhã a final-four da 

Taça de Portugal de 

andebol. 

Para esta tarde 

estão agendados 

dois jogos, refe-

rentes às meias-fi-

nais. O primeiro é 

às 15h00 e opõe o já  

campeão nacional 

FC Porto aos varzi-

nistas do Póvoa An-

debol (II Divisão), 

seguindo-se o duelo 

entre os primodivi-

sonários Águas San-

tas e Madeira SAD 

(17h00). 

Amanhã dispu-

ta-se a final entre 

os vencedores dos 

duelos  das "meias". 

O desafio está agen-

dado para as 17h00. 
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ANDEBOL  LEÕES 
SEM CANGA 
E GAJAMBAS 
Hugo Canela e Carlos 
Galambas deixaram 
ontem os cargos que 
desempenhavam no 
Sporting, de 
treinador e diretor 
do departamento de 
andebol, respetiva-
mente. Em doís 
comunicados, 
emitidos com 
poucos minutos de 
diferença, o clube de 
Alvaiade deu conta 
da decisão, agrade-
cendo a ambos os 
serviços prestados. 
Canela, de 39 anos, 
ganhou dois 
campeonatos e uma 
Taça Challenge. 
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FC Porto parte à frente 
na Taça que arranca hoje 
FC Porto-Póvoa, às 
15h00 (Porto Canal) 
e Águas Santas-
Madeira SAD, às 
17h30, são as "meias" 

RUIGUIMARÃES 
••• Sines recebe este fim de 
semana a final-four daTaça de 
Portugal, com o FC Porto, 
novo campeão nacional, a 
apresentar-se como favorito, 
defrontado hoje, na meia-fi-
nal, o Póvoa, da II Divisão. "Se 
não levarmos o jogo a sério, 
não vamos conseguir vencer. 
Temos de jogar a 100%", aler-
tou o lateral-direito Djibril 
Mbengue. "Sabemos que será  

difícil ter sucesso onde todos 
os outros falharam", reconhe-
ceu, por sua vez, André Cal-
das, capitão dos poveiros que 
afastaram duas equipas da I 
Divisão, o Boa Hora e o Fer-
mentões, na caminhada até à 
final-four. 

Na outra meia-final, jogam 
Águas Santas e Madeira SAD. 
"Chegamos a esta fase com um 
desgaste natural, consequên-
cia de uma época longa e mui-
to exigente", disse José Antó-
nio Silva, técnico dos maiatos. 
"O Madeira SAD fez 49 jogos, 
°Águas Santas 39, talvez esta 
sobrecarga seja negativa para 
nós", referiu Paulo Fidalgo, 
treinador dos insulares. 

COLÓNIA 

Gilberto 
Duarte, pelo 
Barcelona, 
toma-se 
hoje o 
primeiro 
português a 
jogar a final-
four da Liga 
dos 
Campeões 
de andebol 
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1 

Hugo Canela 
deixa o Sporting 

ANMIRSt'  Hugo Canela 
deixou o comando do clu-
be leonino após três épo-
cas como técnico principal 
da equipa de andebol. O 
treinador de 39 anos con-
quistou dois campeonatos 
nacionais, uma Taça Chal-
lenge em 2016/17 e levou 
ainda os "leões"aos oita-
vos de final da Liga de 
Campeões esta época. 
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Dragões em busca 
de terminar época 
com a dobradinha 
F. C. Porto defronta o Póvoa e a 
outra meia-final coloca Madeira 
SAD e Águas Santas frente a frente 

Desde a época 
2007/2008 que a Taça de 
Portugal tem estado nas 
mãos de ABC, Xico Andebol, 
Sporting e Benfica, mas esta 
época nenhuma das referi-
das equipas marca presença 
na final four, a realizar hoje 
e amanhã em Sines. Signifi-
ca isso que três clubes po-
dem voltar a receber o tro-
féu, nomeadamente F. C. 
Porto, Madeira SAD e Águas 
Santas, e outro, no caso o 
Póvoa, pode entrar no rol de 
vencedores. 

A primeira meia-final (15 
horas) vai colocar frente a 
frente o F. C. Porto e o Pó-
voa. Os azuis e brancos par-
tem como favoritos para o 
duelo, mas também para 
conquistarem a competição 
pela oitava vez (última foi 
em 2007), após terem-se sa-
grado campeões nacionais e 
atingido as meias-finais da 
Taça EHF. Pela frente têm 
um adversário motivado 
com o facto de já ter feito 
história ao chegar a fase tão 
adiantada, sendo o único re-
presentante do segundo es-
calão. 

Na segunda meia-final vão 
defrontar-se Madeira SAD e  

Águas Santas, dois emble-
mas que já conquistaram a 
Taça de Portugal uma vez. 
Os insulares, que esta época 
chegaram à final da Taça 
Challenge, tentam repetir o 
êxito de 1999, enquanto os 
maiatos querem voltar a ser 
detentores da competição, 
como aconteceu em 2002. 

GILBERTO NA CHAMPIONS 
Ao serviço do Barcelona, 
Gilberto Duarte vai tornar-
-se, este fim de semana, no 
primeiro português a dispu-
tar a final four da Liga dos 
Campeões. Em Colónia, na 
Alemanha, o internacional 
luso vai tentar ajudar os ca-
talães a conquistar a Cham-
pions, o que não acontece 
desde 2015. O adversário 
nas meias-finais é o Vardar, 
da Macedónia, enquanto os 
outros semifinalistas são o 
Veszprém, equipa húngara 
que eliminou o Sporting 
nos oitavos de final, e o 
Kielce, da Polónia. 

Refira-se que Duarte San-
tos e Ricardo Fonseca for-
mam a dupla de arbitragem 
nomeada para o jogo de atri-
buição do terceiro e quarto 
lugares. • A.G. 

. v 

7. 

• 
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Magnos Andersson quer'acabar época a festejar 
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À MODA DO 
COLÉGIO 
DE GAIA TEM 
SABOR ESPECIAL 

Amadorismo não impediu gaienses 
de serem campeãs e vencerem a Taça 

Álvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt 

ANDEBOL FEMININO O relógio mar-
ca habitualmente as 19.30 horas 
quando as jogadoras começam a pas-
sar a porta de entrada do Colégio de 
Gaia. Meia hora depois, Paula Cas-
tro dá início ao treino que tem en-
tre uma hora e hora e meia de dura-
ção. Por essa altura já o dia vai longo 
para a treinadora e para as atletas. 
Umas trabalham, outras estão na 
universidade ou ainda estudam no 
colégio, mas o amor pelo andebol 
ajuda a superar qualquer ponta de 
cansaço que ouse surgir na hora de 
se equiparem para mais uma sessão 
de treino. 

É assim a realidade do amadoris-
mo. O Colégio de Gaia, campeão na-
cional e vencedor da Taça de Portu-
gal em 2019, vive nela e convive 
bem com isso. Longe dos luxos pró-
prios do profissionalismo, o clube 
gaiense faz da formação de pessoas o 
ponto principal do projeto, mas tem 
tido um êxito desportivo impossível 
de ignorar: três títulos de campeão 
(1991, 2017 e 2019), quatro Taças de 
Portugal (1990,1998, 2017 e 2019), 
duas Supertaças (1992 e 1998),e 27 
campanfiás nas competições euro-
peias fazem das gaienses uma refe-
rência nacional e internacional. 

O ano 2019 é daqueles que fica-
rá gravado a letras de ouro na his-
tória do clube que subiu à primei-
ra divisão em 1988 e desde então 
jamais ficou abaixo do quinto lu-
gar. Pela segunda vez numa tem-
porada (a primeira foi em 2017), o 
Colégio de Gaia conquistou o cam-
peonato e a Taça de Portugal, re-
fletindo-se nos títulos a superio-
ridade demonstrada em campo, 
onde cedeu apenas uma derrota e 

S 

tT 

Paula Castro 
Treinadora do Colégio de Gaia 

"Treino mulheres de 
grande valor, que 
estudam, trabalham e 
jogam. É fabuloso vê-
las ter sucesso no 
andebol e também na 
vida lá fora" 

um empate num total de 34 jogos 
disputados. 

Apesar do amadorismo e da per-
da de algumas jogadoras para pro-
jetos financeiramente mais apete-
cíveis, o núcleo duro da equipa 
campeã mantém-se desde 2016, o 
que faz com que esta seja para Jor-
ge Tormenta, primeiro treinador e 
atual coordenador do Colégio de 
Gaia, como "a quarta geração de 
sucesso nas seniores, depois das 
gerações de 1990 a 1992, de 
1997/1998 e de 2005 a 2008, onde 
jogaram algumas da mais impor-
tantes jogadoras internacionais 
por Portugal". 

Paula Castro é uma delas. Atle-
ta em 1991, quando o clube foi 
campeão pela primeira vez, em 
2000 sucedeu a Jorge Tormenta 
como treinadora principal. "É 
fantástico trabalhar com um gru-
po destes. Foi uma época maravi-
lhosa para elas e para mim. Tenho 
um orgulho imenso nas atletas e 
grandes mulheres que treino e 
nas que já passaram por mim an-
teriormente", afirma. "Estas jo-
gadoras são a perfeição do nosso 
trabalho", completa Jorge Tor-
menta, feliz pelos resultados se-
rem acompanhados por percur-
sos de sucesso a nível profissio-
nal e académico. • 
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Patrícia Lima  
24 anos Mestrado Fisioterapia (6.9  ano)  
Catarina Mendes  
21 anos Ciências do Desporto (3.2  ano)  
Wide Duarte  
19 anos .- Geologia (1.9  ano)  
Sara Andrade  
28 anos Assistente dentária  
FféliniSoares  
31 anos Professora Ed. Física  
Ana Araújo  
21 anos Gestão (32 ano)  
Sandra Santiago  
23 anos Biologia (3.9  ano)  
Ana Abreu  
24 anos < Ed. Fisica e Desporto (3.9  ano)  
FiliP-a- Ba- rbosa  
19 anos Ciências do Desporlq(1.9  ano)  
Be-biana Sabino  
32 anos Professora Ed. Fisica  
Ana Filipa Gante  
24 anos = Mestrado Medicina Dentária 
(52 ano)  
Maria Duarte  
21 anos , Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (22 ano)  
Joana Resende  
18 anos Animação e Gestâo 
Desportiva (12.9  ano)  
Patricia Resende  
21 anos Arquilètura  (2.'' ano)  

*---ar-Catanna'Fiírrelra  
19 anos á-. Ciências da Ccmunicação (1.9  ano)  
~ardoso  
22 anos Mestrado Medicina Veterinária 
(32 ano)  
Manana Rocha  
19 anos Turismo (11.2  ano)  
Maria Leonor Rocha  
20 anos r Enfermagem (29 ano)  
Nair Pinho  
25 anos Licenciatura Ed. Básica  
Catanna Ruela  
21 anos ir Fisioterapia (2.° ano) 

oro 
• " • 

Patrícia e Joana estão desde sempre ligadas ao andebol 

Longos dias 
das capitãs 
que são 
professoras 
e também 
treinadoras 

Helena Soares e Bebiana 
Sabino são duas das 
jogadoras mais experientes 
que integram o plantel 

Helena Soares e Bebiana Sabino treinam escalões jovens das campeãs nacionais 

EXPERIÊNCIA Helena Soares e Bebiana Sabino são 
o protótipo de uma jogadora do Colégio de Gaia. 
Ambas fizeram lá o Ensino Secundário e seguiram 
para o Ensino Superior sem abdicarem do andebol. 

Além de jogadoras, ambas são professoras de 
Educação Física e treinam os escalões de formação 
do clube. Helena Soares, capitã das campeãs na-
cionais, veste a camisola desde os 12 anos e é trei-
nadora das juvenis, tendo nesse papel conquista-
do o campeonato em 2016 e em 2017. "O dia de-
via ter mais que 24 horas, mas há um gosto enor-
me no que fazemos. Somos amadoras e muitas das 
jogadoras das seniores são da nossa formação. Pelo 
menos seis das minhas companheiras foram trei-
nadas por mim. É engraçado", revela. 

Bebiana Sabino, capitã da seleção A, cumpre a 
segunda passagem pelo Colégio de Gaia, após ter 
sido profissional no Madeira SAD. Voltou em 2014 
e hoje é também treinadora dos iniciados. "Quan-
do queremos muito dá para conciliar. Ser campeã 
é o resultado de um esforço enorme", atira. • A.G. 

"fterzl: . 

-es 

Nomeei 

Não há lesão 
que vergue 
o amor pelo 
andebol e a 
vontade de 
voltar a jogar 

o 
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Patrícia Lima contraiu uma 
rotura do ligamento cruzado 
anterior em 2018. Sandra 
Santiago já sofreu a mesma 

Patrícia Lima e Sandra Santiago recuperaram o sorriso lesão três vezes em seis anos 

Patrícia e 
Joana estão 
no caminho 
de sucesso 
que viram 
o pai trilhar 

O andebol faz parte da vida 
das irmãs desde os primeiros 
dias. Tal como o pai, já 
inscreveram o nome 
como campeãs nacionais 

SUPVRAÇÃO Há dois casos nas campeãs a quem a 
sorte tem sido madrasta. Patrícia Lima, que em 
2017 foi eleita a melhor jogadora do campeonato, 
contraiu uma rotura do ligamento cruzado ante-
rior de um joelho em 2018 e esteve praticamente 
um ano parada. "Regressar este ano e ganhar to-
dos os títulos nacionais tem um valor incrível. Já 
tinha ganho estes troféus, mas o sabor este ano é 
bastante diferente, para melhor", salienta. 

Rotura do ligamento cruzado anterior é também 
uma lesão que Sandra Santiago conhece bem, de-
masiado até, pois contraiu três em seis anos. Em 
2013, a jogadora foi eleita a melhor lateral-esquer-
da do Europeu de sub-17, mas desde então tem 
passado por um suplício. "É preciso gostar muito 
disto. Estou aqui há seis anos e três foram para re-
cuperar de lesões. Houve momentos em que quis 
desistir", admite. Mas lutou para voltar e, apesar 
do receio de uma nova lesão, o futuro é promissor. 
Os nove golos assinados na final da Taça de Portu-
gal, frente ao CS Madeira, são prova disso. • A.G. 

EXEMPLO Filhas de Carlos Resende, referência do 
andebol nacional e atual treinador do Benfica, Joa-
na e Patrícia vivem a modalidade desde sempre. 
"Nascemos com uma bola na mão", brinca Joana, a 
irmã mais nova, que está a terminar o 12.° ano no 
Colégio de Gaia e é uma das quatro juniores que 
integram o plantel sénior, sendo já internacional 
A. "A minha mãe costuma dizer que a primeira 
vez que fui a um pavilhão tinha 14 dias", comple-
ta Patricia, 21 anos, campeã nacional sénior pela 
segunda vez no Colégio de Gaia e que em 2016 foi 
notícia por ter entrado no curso de Arquitetura da 
Universidade do Porto com média de 20 valores. 

Com um bom percurso no andebol e nos estu-
dos, as irmãs Resende admitem que os conselhos 
do pai são importantes. "É sempre bom ter o nos-
so próprio treinador em casa. Ajuda-nos a perce-
ber melhor o jogo", revela Patrícia. "Ele está na 
bancada a ver os nossos jogos como pai. Como trei-
nador dá-nos dicas importantes. As nossas meda-
lhas são as medalhas dele", sublinha Joana. • A.G. 
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Jorge Jesus confirma a proposta do Flamengo, mas garante que tem outras ofertas em carteira 

FLAMENGO OFERECE 
CINCO MILHOES A JESUS 
Clube do Rio de Janeiro propõe ao treinador um contrato por uma época 
com salário líquido anual de 3,5 milhões de euros e prémios de 1,5 milhões 

Dossiê /  Liga das Nações Hotéis 
esgotados e esplanadas retiradas 
para receber 150 mil adeptos P2-3 

Reportagem /'  Andebol feminino 
Colégio de Gaia faz das fraquezas 
forças e coleciona títulos P10-11 

,nesr0.7-!'0 _juvenil  /Futebol 
Nogueirense é uma fonte de 
talentos e soma quatro subidas P8-9 

O Flamengo está decidida-
mente apostado em con-
vencer Jorge Jesus a rumar 
ao Rio de Janeiro. Ao que 
oJN apurou, o clube brasi-
leiro tem uma proposta 
milionária para apresen-
tar ao técnico português 
que pode atingir um valor 
global de 20 milhões de 
reais (cerca de cinco mi-
lhões de euros) num ano. 
O montante admite um 
vencimento líquido de 14  

milhões de reais (3,5 mi-
lhões de euros) e perto de 
seis milhões de reais em 
prémios (1,5 milhões de 
euros). 

O valor máximo da ver-
tente variável só é atingido 
em caso de uma época épi-
ca e inédita na história do 
clube da Gávea que pressu-
ponha vencer as quatro 
principais provas em dis-
cussão: Brasileirão, Copa 
do Brasil, Libertadores e  

Mundial de Clubes. Um ce-
nário em aberto até final de 
2019, mas inédito em todo 
o percurso do clube que só 
venceu uma Interconti-
nental (1982) e Libertado-
res (1981) no plano exter-
no. No panorama interno 
triunfou a Copa (em 2006 e 
2013) e o campeonato em 
seis ocasiões. 

"Flamengo é Flamengo. 
É um dos maiores clubes 
do Mundo, mas nada está  

certo. E também tenho 
outras propostas", disse 
Jesus à partida para Ma-
drid, onde irá ser apresen-
tada a proposta do clube 
brasileiro, após um encon-
tro com Rodolfo Landim, 
presidente do Flamengo. A 
formalização da oferta 
será decisiva para que o 
treinador aceite assumir o 
cargo anteriormente ocu-
pado por Abel Braga.,  
LUÍS ANTUNES 

Entrevista / 
Vítor Baía 
"Em Portugal há 
a ideia de que 
para se atingir o 
sucesso é precis 
ser agressivo" 
P 4-5 
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07h00 - sábado, 01/06/2019
Taça de Portugal
 
de andebol em Sines
Taça de Portugal
 
de andebol em Sines
 
O Pavilhão Multiusos de Sines recebe neste fim-de-semana, 1 e 2 de Junho, a final four da Taça de
Portugal em andebol, com a presença das equipas do FC Porto, Águas Santas, Madeira SAD (todas da
1ª divisão) e do Póvoa Andebol Clube (2ª divisão).
A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Andebol, com o apoio da Câmara de Sines e
da Associação de Andebol de Setúbal, sendo que na primeira meia-final, às 15h00 de sábado, 1 de
Junho, vão jogar FC Porto e Póvoa AC. Depois, às 17h30, defrontam-se Águas Santas e Madeira SAD.
A final será no domingo, 2 de Junho, pelas 17h00.
O fim-de-semana de final four em Sines será sinónimo de muita animação, com a avenida Vasco da
Gama a receber nos dois dias uma fun zone, com street handball, remate-relâmpago, tiro ao alvo,
insufláveis, entre outras actividades. No sábado, 1, a fun zone funcionará das 9h30 às 14h00 e no
domingo, 2, entre as 9h30 e as 15h30.
Paralelamente à competição, e aproveitando o facto de Sines receber os jogos decisivos da Taça de
Portugal de andebol, realiza-se no sábado, 1 de Junho, no Pavilhão Multiusos, uma acção de formação
de treinadores com João Castro, treinador com o título EHF Pro Master Coach e professor de Educação
Física. A acção de formação é organizada pelo Andebol Clube de Sines, com o apoio da Câmara de
Sines e da Federação de Andebol de Portugal, sendo homologada para efeitos da formação contínua
de treinadores.
 
Jornal Sudoeste

Página 14



A15

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 8,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80826558 01-06-2019

ANDEBOL 

Hugo Canela 
sai do Sporting 

Hugo Canela, treinador do 
Sporting, e Carlos Galambas, 
diretor do andebol leonino, vi-
ram ontem confirmadas as suas 
saídas dos respetivos cargos. 
Bicampeão nacional entre 2016 
e 2018, o Sporting ficou sem tí-
tulos esta temporada e os res-
ponsáveis máximos da secção 
acabaram por não resistir. Re-
corde-se que, tal como Record 
já avançou, o próximo treina-
dor dos leões deverá ser o fran-
cês Thierry Anti, atualmente ao 
serviço do Nantes. o 
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ANDEBOL 

Póvoa recusa ser bombo da festa 

O Póvoa Andebol Clube não 
quer ser o bombo da festa na final 
four da Taça, este fim de semana 
em Sines. A equipa da 2a Divisão 
está ciente do que vai encontrar 
diante do campeão nacional, FC 
Porto, que procura uma histórica 
dobradinha, mas não entrará der-
rotada. "Apesar de todas as difi-
culdades que nos esperam quere-
mos mostrar que não chegámos 
aquipor acaso", frisou o capitão do 
Póvoa AC, André Caldas. 

FINAL FOUR - TAÇA 
Meias-finais (hoje) 

ÁGUAS SANTAS 17h30 MADEIRA SAD 
FC PORTO 15h00 PÓVOA ANDEBOI 

Final (amanhã) 17hoo 

O treinador dos dragões, Magnus 
Anders. son, alerta para o perigo de 
algum facilitismo. "Sabemos que 
somos favoritos a vencer a Taça de 
Portugal, mas podemos perder 
contra qualquer equipa se não fi-

  

zermos bem o nosso trabalho." 
A outra meia-final envolve equipas 
do principal escalão, Águas Santas e 
Madeira SAD. 

"Vai ser um jogo difícil e equili-
brado contrauma boa equipa", fri-
sou Pedro Cruz, central da forma-
ção nortenha. "Estou muito satis-
feito pelo que construímos esta 
época, no entanto estamos empe-
nhados em acrescentar algo mais 
positivo", frisou por sua vez Paulo 
Fidalgo, técnico dos insulares. o 
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ANDEBOL 

Gilberto Duarte procura 
conquista da Champions 
R Gilberto Duarte é o primeiro português 
a disputar a final four da Liga dos Campeões, 
fazendo-o pelo Barcelona, que defronta hoje 
o HC Vardar (Macedónia). Veszprém (Hun)-
Kielce (Pol) é a outra meia-final. 
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Portugal no Grupo D com Alemanha, Sérvia, Islândia, Tunísia e Brasil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/06/2019

Meio: ZeroZero.pt Online Autores: Mário Rui Mateus

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=252060

 
Esta semana, a Seleção portuguesa de Sub-19 ficou a conhecer os seus adversários na Fase de
Grupos do Mundial da categoria.
 
A turma de Carlos Martingo ficou no Grupo D, juntamente com Alemanha, Sérvia, Islândia, Tunísia e
Brasil. Numa rápida declaração ao site da Federação de Andebol de Portugal, o selecionador português
mostrou-se confiante na passagem à próxima fase da prova.
 
Estando no Pote 6, já era previsível que apanhássemos um grupo forte. De qualquer maneira, as
expetativas de passar aos oitavos de final são boas , considerou.
 
A Seleção das Quinas inicia a sua caminhada frente aos alemães (6 de agosto), seguindo-se os sérvios
(7 de agosto), os islandeses (9 de agosto), os tunisinos (10 de agosto) e, por fim, os brasileiros (12
de agosto).
 
Recorde-se que o Campeonato do Mundo decorre entre 6 e 18 de agosto, na Macedónia do Norte.
 
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Mário Rui Mateus
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