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O Andebol está na Futurália de 14 a 17 de Março
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A Futurália dispõe de uma mostra abrangente, oferecendo todas as áreas e níveis de qualificação,
como ensino superior, ensino profissional ou pós-graduação. Instituições nacionais e internacionais.
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) volta a marcar presença na Futurália, com o objectivo de
poder ajudar e orientar jovens estudantes que estejam interessados em seguir a carreira do treino
desportivo, ou jovens atletas que pretendam conselhos sobre que instituições superiores apoiam a
conjugação da carreira desportiva com o estudo académico.
Vem conhecer melhor o Andebol e junta-te a nós nas atividades gratuitas - vais poder experimentar o
Tiro ao Alvo (remates à baliza com o objetivo de acertar nos alvos e somar o máximo de pontos
possível), o "Remate Relâmpago"(apurar a velocidade do remate) e não deixes de fazer a tua "Jogada
Espetacular""!
Esperamos pela tua visita de 14 a 16 de Março, das 10 às 19 horas e no dia 17 de Março, das 11 às 20
horas, no Espaço IPDJ, Pavilhão 2 da FIL.
2018-03-14T00:23:49+00:00
Carlos Viana Rodrigues
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Centro Desportivo Juve Lis recebe Qualificação para o Campeonato do Mundo Sub20
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A Conferência de Imprensa contou com a presença de Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal de
Leiria, de Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, do selecionador
nacional, Ulisses Miguel Pereira e, ainda, do Vereador do Desporto da autarquia, Carlos Palheira.
As duas entidades organizadoras deste importante Torneio de Qualificação, através dos seus
representantes máximos, aproveitaram a ocasião para assinar o Protocolo de Parceria de organização
do evento, que se realiza nos dias 23, 24 e 25 de Março. O Centro Desportivo Juve Lis será o palco
dos seis jogos da qualificação.
Raul Castro começou por referir que "da parte do Município, queremos fazer a projeção de Leir ia,
trazer mais gente a Leiria, dar oportunidade aos leirienses de assistir ao Andebol de alta competição e,
também, servir de incentivo às atletas do concelho e da região". O Presidente da autarquia relembra,
ainda, que "o andebol feminino tem aqui uma expressão interessante, são vários os clubes na região
com prática de andebol feminino, temos atletas que têm sido internacionais, há um trabalho, feito
pelos clubes, de excelência", apelando ao apoio de todos os portugueses.
O Presidente da FAP salientou que "é muito importante ter aqui esta fase de apuramento. O distrito de
Leiria é um ambiente de andebol por sua natureza, e no feminino muito em particular. É com todo o
entusiasmo, prazer, convicção e esperança que este seja um espaço de felicidade para a seleção
feminina de Sub20 e que possamos estar no Campeonato do Mundo a decorrer na Hungria".
O momento foi, também, de divulgação da convocatória e Ulisses Miguel Pereira deu a conhecer as 16
a tletas que vão integrar a Seleção Nacional de Juniores A Femininas, que irá disputar o Torneio de
Qualificação - conforme a convocatória
"Teoricamente, há uma seleção mais forte e uma seleção menos forte. A seleção espanhola é
claramente a grande favorita ao apuramento", começou por recordar Ulisses Miguel Pereira. "A seleção
da Bulgária é a que conhecemos menos bem, à partida será a seleção com menos ambições e quererá
fazer uma surpresa, naturalmente e teremos de estar precavidos quanto a isso, mas será
provavelmente o outsider desta qualificação. E depois há a seleção austríaca, que terá ambições muito
semelhantes à seleção portuguesa", considera o selecionador nacional, relembrando que são duas as
seleções que se apuram para a fase final do Mundial de Sub20.
"A questão de jogarmos em casa pode fazer a diferença", faz notar o técnico, que deixa um desafio ao
público de Leiria: "Não deixem para o último dia, porque o noss o último desafio é contra a Bulgária e
é possível, até, que as coisas já estejam decididas nesse dia. Sexta e sábado serão os dias das
grandes decisões", antecipa.
A Seleção Nacional de Juniores A Femininas, sob orientação de Ana Seabra, concentra-se a 15 de
Março, quinta-feira, já em Leiria, para dar início ao estágio de preparação para a Qualificação. Portugal
disputa com Espanha, Áustria e Bulgária as duas vagas do Grupo 1 que dão acesso à fase final do
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Campeonato do Mundo Sub20 Feminino, que será de 1 a 15 de Julho de 2018, na Hungria.
Para além das quatro Seleções Nacionais, vão estar, em Leiria, duas duplas de árbitros - Mihai Marian
Pirvu/ Radu Mihai Potirniche (Roménia) e Stephen Martens/ Angelo Verdonck (Bélgica) - e um
delegado, Henrik Mäkinen (Suécia), nomeados pela Federação Europeia de Andebol (EHF).
A entrada no Centro Desportivo Juve Lis é livre.
Todos os jogos serão transmitidos em direto pela Andebol TV.
Calendário de Jogos - Grupo 1 - Qualificação para o Campeonato do Mundo Sub20 Feminino
Sexta-feira, 23/03/2018
18h45 - Áustria : Bulgária - Andebol TV
21h00 - Portugal : Espanha - Andebol TV
Sábado, 24/03/2018
16h00 - Espanha : Bulgária - Andebol TV
18h15 - Portugal : Áustria - Andebol TV
Domingo, 25/03/2018
14h30 - Espanha : Áustria - Andebol TV
16h45 - Bulgária : Portugal - Andebol TV
2018-03-14T00:20:37+00:00
Carlos Viana Rodrigues
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ANDEBOL

Sporting-FC Porto
a 'fechar'
-, Fase final do Andebol 1 sorteada ontem; começa a 21 deste mês
e termina em maio, com clássico
O atual campeão nacional, Sporting,
recebe o FC Porto na 10.' e última jornada
da fase final do Andebol 1, clássico
marcado para 19 de maio, no Pavilhão
João Rocha, em Lisboa (18 h, a mesma
para os três encontros desse dia, sendo
os restantes Benfica-ABC e Madeira,
SAD-Avanca). O sorteio da fase final,
ontem realizado, ditou o encontro entre
os líderes da primeira fase e os dragões,
que terminaram em 2.°, a fechar a luta
pelo título desta época. Esta fase final
começa no próximo dia 21, com o Benfica
a receber o Madeira, SAD, devido à
participação da equipa insular na
Challenge Cup, realizando-se os outros
jogos a 24 [ver quadro] — ainda sem

CALENDÁRIO
4 Fase final 41.a jornada

Grupo A
Benfica-Madeira SAD
Avanca-FC Porto
Sporting-ABC

21de março
24 de março
24 de março

Grupo B
Águas Santas-Belenenses 24 de março
ISMAI- Arsenal Devesa
24 de março
AC Fafe- Boa Hora
24 de março
Xico Andebol-São Bernardo 24 de março

horários definidos.
O Grupo B, com os clubes que ficaram
entre o 7.° e o último lugar na primeira
fase do Andebol 1, começa a 24 deste
mês, mas prolonga-se até 2 de junho.
Belenenses, Águas Santas, Boa Hora,
ISMAI, Arsenal, Fafe, Xico Andebol e São
Bernardo jogam no sistema de todos
contra todos, a duas voltas (14 jornadas),
partindo com metade dos pontos
alcançados na primeira fase.
No final, os dois últimos classificados
deste Grupo B descem ao Campeonato
Nacional da 2.° Divisão na próxima
temporada.
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Fase final: ABC abre no Sporting
e fecha com deslocação à Luz
DIA 24 DE MARÇO o ABC/UMinho desloca-se ao Pavilhão João Rocha para defrontar o Sporting na
primeira jornada da fase final do Andebol 1. Dia 19 de Maio, fecha o campeonato na casa do Benfica.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

Dia 19 de Maio, é em casa do
Benfica, no Pavilhão da Luz 2
que o ABC/UMinho encerra o
campeonato nacional Andebol 1.
No arranque da fase final, dia 24
de Março, os academistas vão
também a Lisboa, ao Pavilhão
João Rocha, em visita ao líder
isolado Sporting.
Do ponto de vista dos jogos
grandes no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o ABC defronta em casa
dia 21 de Abril, o Benfica, dia
28 de Abril o Sporting e a 12 de
Maio, o FC Porto.
Feita a divisão por dois dos
pontos averbados na fase inicial,
o ABC/UMinho tem arranque da
fase final em quarto lugar, com
32 pontos, em visita ao Sporting,
líder isolado com 38.
A quarta posição constitui um
perfil que, em princípio, parece
adequar-se às condições que o
emblema minhoto dispõe, em
comparação com os primeiros
três - qualquer um em situação
de disputar o título, mas com o
Sporting a depender apenas de si
mesmo.
Mesmo tendo em conta os dias

DR

Jogo ABC/UMinho-Benfica agendado para dia 21 de Abril

de recuperação física que podem
devolver uma melhor condição a
jogadores dos academistas que
evidenciam desgaste, parece
pouco provável que a equipa de
Braga possa a 24 de Março ir
a Lisboa capaz de surpreender
os ‘leões’.
A ronda inaugural da fase final
tem, aparentemente, tudo para

um acentuar do fosso pontual
que separa os três ‘grandes’. Na
recepção do Benfica ao Madeira
SAD é, no mínimo, pouco expectável uma veleidade dos insulares e o mesmo no que concerne à curta deslocação do FC
Porto a Avanca.
Na jornada derradeira, o jogo
que opõe no Dragão o FC Porto

ao Sporting, mesmo vista a dois
meses de distância, parece ser o
que pode reunir mais motivos de
interesse no que concerne à luta
pelo título, sendo esta ronda no
plano das apostas, pelo menos
aparentemente, mais favorável
ao Benfica que vão fechar este
Andebol 1 em casa, diante do
ABC/UMinho.
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Luta pela manutenção

A. Devesa começa
com dois jogos fora
AC Fafe e Xico
jogam em casa
No Grupo B da fase final entre
clubes que jogam a manutenção no escalão maior, AC Fafe
e Xico Andebol têm condições
para uma entrada positiva, já
que disputam a primeira ronda
em casa, frente ao Boa Hora e
ao S. Bernardo, respectivamente.
O Arsenal da Devesa, desse
ponto de vista, tem contra si a
adversidade de jogar fora de
casa as duas primeiras rondas,
na Maia e no Restelo.
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Universitário
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111 A Briosa teve um
fim-de-semana inspirado
com três vitórias e uma
derrota nos escalões de
formação.
Os juvenis tiveram uma
excelente prestação na
receção ao Monte, conseguindo uma vitória
folgada (30-17) e que
nunca esteve em causa
durante o jogo todo. Ao
intervalo o resultado era
mesmo de 16-5, permitindo uma gestão de
jogo na segunda parte
que integrasse a totalidade de jogadores, incluindo os vários iniciados que se juntaram aos
juvenis. A Briosa contou
ainda com o inestimável
apoio do guarda-redes
João André que, com
idade ainda de juvenil,
é o titular da equipa sénior da AAC.
Os iniciados registaram a única derrota da
jornada para a Briosa,
ao perderem em casa
do sempre dif ícil Estarreja (34-27), onde o
jogo, sem nunca estar
desequilibrado, acabou
por decorrer num ritmo
constante, com o Estarreja a conseguir manter
e alargar paulatinamente
a vantagem, apesar dos
diversos esforços acade-

mistas para se aproximar
e disputar o resultado até
final. Um bom jogo de
andebol protagonizado
por duas das melhores
equipas desta fase do
campeonato, que prometem um taco-a-taco
até ao final.
Os infantis receberam
e bateram o Ílhavo de
forma clara e inapelável
(42-17), e foi evidente o
desnível entre as duas
equipas, em parte agravada pelas dificuldades
adversárias em manter-se
no jogo contando apenas com sete jogadores.
Com esta vitória, a AAC
mantém-se na luta pelo
primeiro lugar.

Os minis foram jogar e
ganhar a casa do S. Paio
de Oleiros (19-22) num
jogo épico protagonizado por apenas oito heróis
da AAC disponíveis, sendo que cinco ainda têm
idade de bambi, mas que
se bateram de igual modo
que os demais Minis. Um
jogo muito alegre e bem
disputado, com os mais
jovens jogadores da AAC
a desfrutarem do prazer
do andebol e a trazerem
mais uma vitória, que coloca a Briosa na disputa
pela liderança do grupo.
No próximo fim-de-semana jogam quase todos
os escalões.
Apenas os Juvenis des-

cansam na próxima jornada. Já os infantis se
deslocam ao terreno do
Feirense no sábado, pelas 16H45. Os iniciados
vão jogar no domingo ao
terreno da Sanjoanense
(17H00), enquanto os
minis se deslocam a Espinho, pelas 14H30.
Os seniores iniciam a 2.ª
fase no sábado (21H00)
com a deslocação ao terreno da Juve Lis, que será
um dos jogos mais complicados desta fase.
Ainda no sábado, pelas
10H30, no Pavilhão 1, há
novo embate de veteranos em que a AAC vai defrontar a equipa do Santa
Clara.
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O torneio foi apresentado esta segunda-feira no “8.ª Avenida”, shopping da cidade

“Andebolmania”
chega no fim do mês
Evento Mega torneio de São João da Madeira contará
com 140 equipas: às maioritárias portuguesas e espanholas
juntar-se-ão formações de Cabo Verde e do Canadá
Alberto Oliveira e Silva
A “Andebolmania” voltará a tomar conta de São João da Madeira no final do mês, em concreto de 28 a 31, com o habitual
torneio por alturas da Páscoa
e que este ano reunirá 140
equipas: portuguesas, a habitual “falange espanhola”, mas
também formações de Cabo
Verde e do Canadá.
Esta edição de 2018 trará algumas novidades, como a realização de uma jornada do Torneio de Selecções de Juniores
A, que tem por base principal
o município de Estarreja: no
dia 30, no pavilhão das Travessas, Roménia-Espanha às
18.30 horas e Portugal-Tunísia
às 20.30 horas, com o aliciante
da presença do guarda-redes
da Associação Desportiva Sanjoanense (ADS), Gonçalo Oliveira (15 anos) na equipa das
“Quinas”.
Pela primeira vez nesta realização, o “Best Trick Show”, a
sempre aguardada sessão de
magia malabarista com a bola

de andebol, acontecerá no dia
inaugural nas Travessas. O
acto de abertura com apresentação das equipas também
será nesse pavilhão. O “Andebolmania” deste ano será disputado num total de 13 pisos,
nos pavilhões da cidade sanjoanense e também em localidades vizinhas: Arrifana, Escapães, Milheirós de Poiares e
Macieira de Sarnes.
Nos dois primeiros dias, os jogos disputar-se-ão entre as 8 e
as 19 horas e no dia 30 entre as
8 e as 17 horas. No dia 31, as finais decorrerão entre as 9 e as
16 horas, no pavilhão das Travessas. Aí também se realizará
a cerimónia de entrega de prémios. A tradicional “Andebolmania Party”, a sempre muito
aguardada festança, está marcada para as 21 horas do dia 29,
na Oliva Creative Factory.
Sob organização da Secção de
Andebol daADS, o evento conta
com o apoio das autarquias locais e de patrocinadores privados. Na apresentação, os responsáveis do clube, da Câmara

e da Associação de Andebol de
Aveiro vincaram a importância
desta realização para a divulgação e consolidação da modalidade, assim como para a importante contribuição que dá à
economia local nesta quadra,
nomeadamente com a “invasão” que sempre é protagonizada por “nuestros hermanos”.
Luís Vargas, o presidente da
ADS, projectou que a cidade
receba, nesses dias, sete mil visitantes. O dirigente Expressou
orgulho por “uma das melhores organizações desportivas
do país”, um torneio “dos mais
falados”, apelando aos sanjoanenses para irem aos pavilhões
ver os jogos.
José Pedro Silva acentuou o
projecto de crescimento da
secção através da aposta na
formação. O vice-presidente
da Direcção do clube para o
Andebol vincou que os diversos escalões estão em finais
nacionais e que a equipa masculina sénior da Sanjoanense
se apresta para discutir a subida à 1.ª Divisão Nacional. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

PAULO JORGE FERREIRA
É O NOVO REITOR DA
“MUDANÇA” EM AVEIRO

Hoje, com
o seu jornal,
o suplemento

Já é conhecido o sucessor de Manuel Assunção na Universidade de Aveiro. Paulo Jorge
Ferreira foi eleito Reitor com um resultado claro, ao conseguir 14 dos 19 votos Página 3

Saúde

RICARDO CARVALHAL

Morte suspeita
leva GNR
a interromper
velório
Feira | P6

23,5 Milhões para
desassorear a Ria

i

i

i

i

Teatro Aveirense
anuncia aumento de
receitas de bilheteira
Balanço | P2

Ministro da Economia
ouve preocupações
da indústria

Sargento da
GNR julgado
por abuso
de poder

Estarreja | P13

Águeda | P7

Região tem
das piores
ferrovias
do país
Relatório | P32

PS não acredita
que a Câmara
queira ouvir
os cidadãos

Cabo Verde e Canadá
são novidades
no “Andebolmania”

PEDUCA (Aveiro) | P5

Mega Torneio | P29

Projecto-piloto
na área da
saúde arranca
em Ovar
Tecnologias | P22

Campeões distritais
dos escalões jovens
já são conhecidos
PO SEUR apresenta projectos de milhões para a defesa da costa Página 21

Futsal | P31
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Juve Lis e SIR/CBJ estão
no play-off de campeão
nacional
Andebol
Feminino

A Juve Lis ocupou uma das últimas duas vagas para o playoff de campeão nacional, numa
fase onde também irá estar o
SIR 1.º Maio/Colégio João de
Barros.
Em Leiria, a Juve Lis enfrentou o ND Santa Joana Maia, carimbando uma importante vitória, que deu acesso aos oito
primeiros classificados do
campeonato, por 26-24. A partida foi bastante equilibrada,
com as formações a saírem
para o intervalo com uma margem tangencial para a turma
de Marco Afra, a 14-13.
Na Marinha Grande, o SIR 1.º
de Maio encontrou o Colégio
de Gaia, numa partida bastante
complicada para a formação

de Paulo Félix, que somou uma
derrota por 15-31. Duas partes
bastante similares em Picassinos, onde a formação do Colégio conseguiu a liderança
desde cedo no jogo.
Recorde-se que as oito equipas que vão disputar o play-off
discutem o título de campeão
nacional, que o Colégio de Gaia
vai defender, começando no
dia 30 de Março.
Os jogos dos 1/4 final serão
sempre à melhor de três jogos,
sendo que o eventual terceiro
jogo será sempre efectuado em
casa do melhor classificado na
1.ª fase. A final será disputada à
melhor de cinco jogos.
No que diz respeito às equipas de Leiria, a Juve Lis vai defrontar o Colégio de Gaia, enquanto o SIR/CJB vai defrontar
o MaiaStars.|
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Raul Castro quer pavilhão
cheio para apoiar Portugal
CML

Andebol
Leiria

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro,
apelou ontem à forte presença
dos leirienses nos jogos para
“torcerem”pela selecção nacional de andebol feminino (sub20), para incentivarem as atletas a conquistarem um lugar
no próximo mundial.
Leiria recebe nos dias 23, 24
e 25 de Março o torneio de
Qualificação para o Campeonato do Mundo Sub-20 de andebol feminino na Hungria. Os
jogos de apuramento realizamse no Centro Desportivo da Juventude do Lis e as atletas nacionais contam com o apoio
dos leirienses para se apura-

Com petição foi apresentada ontem em Leiria

rem para o Mundial.
Para o presidente da Federação Nacional de Andebol, Miguel Laranjeiro, Leiria ocupa
um lugar cimeiro ao nível do
andebol nacional. “Este é um
concelho e uma terra de ande-

bol e é um privilégio ser aqui
acolhido”, afirmou.
“O facto de jogarmos em
casa pode fazer a diferença e,
com a ajuda do público leiriense, acredito que é possível
a qualificação”, sublinhou Ulis-

ses Pereira, seleccionador nacional da equipa de juniores A
femininos.
Todas as jogadoras convocadas, jogam actualmente em
Portugal nos plantéis seniores
do escalão principal, pelo que,
conclui o seleccionador nacional, “apesar de ser um escalão
de sub-20, são todas jogadoras
com experiência competitiva
ao nível sénior e ao nível da primeira divisão portuguesa”.
O período de estágio das atletas começa esta quinta-feira e,
durante este período irão também decorrer acções de promoção da modalidade junto
das escolas, onde será também
deixado um apelo aos encarregados de educação e professores para apoiarem os jogos
da selecção nacional.
Portugal joga no dia 23 contra a Espanha (21h00), no dia
24 contra a Áustria (18h15) e no
dia 25 contra a Bulgária
(16h45).|
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Equipa masculina do Madeira Andebol SAD está em três frentes competitivas.

Páscoa duríssima
para o Madeira SAD
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O Madeira Andebol SAD tem um
arranque complicado na fase final
do campeonato nacional da I Divisão masculina, grupo A, defrontando logo nas primeiras três jornadas
os principais candidatos à conquista do título nacional, Benfica, FC
Porto e Sporting.
Tudo isto num período onde, relembre-se, os madeirenses terão
também que disputar uma eliminatória das competições europeias,
dia 25 de Março na Rússia e a 31 no
Funchal, motivo pela qual as datas
das primeiras duras rondas, Benfica e FC Porto sofreram alteração.
Sorteio foi pouco 'amigo'
Um começo nada brando e que certamente irá exigir do curtíssimo
plantel dos madeirenses um redobrado cuidado na gestão dos seus
activos, tal corno destacou à reportagem do DIÁRIO o técnico Paulo
Fidalgo: "De facto, poucas opções

1 DIVISÃO: GRUPO A
CALENDÁRIO
10.a JORN. (19/05)
1.a JORN. (24/03)
Benfica - Madeira SAD
(21 Março)
2.a JORN. (31/03)
9.a JORN. (16/05)
Madeira SAD - FC Porto
(28 Março)
3.a JORN. (11/04)
Sporting - Madeira SAD

8.a JORN. (12/05)

4.a JORN. (14/04)
Madeira SAD - ABC

7.a JORN. (05/05)

5.a JORN. (21/04)
Avanca - Madeira SAD

6.a JORN. (28/04)

CLASSIFICAÇÃO
Cl. Equipa
1.0 Sporting CP
2.° Benfica
3.° FC Porto
4.° ABC
5.° Avanca
6.° Madeira SAD

Pontos
38
36
36
32
30
28

nesta altura teríamos para escolher
se é que as havia".
"Estamos numa fase da época
onde a equipa está envolvida em
três frentes competitivas, fase final
do campeonato nacional, taça de
Portugal e provas europeias, por
isso, nesta altura, o que mais nos
preocupa será certamente gerir
tudo isto e com os recursos que temos. Vamos ter pela frente cinco jogos de extrema dificuldade e importantes, o plantel trabalha com
total foco para o próximo desafio, a
eliminatória da taça de Portugal,
mas certamente termos de olhar
com todo o cuidado para os próximos compromisso. Acredito, no entanto, que vamos manter esta dinâmica de trabalho", disse.
"Ao longo desta época temos demonstrado ser capazes de superar
as dificuldades. É claro que em termos de campeonato nacional somos claramente um `outsider'. Sobretudo vamos ser muitos sensatos
e competentes em gerir tudo isto",
concluiu.
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ABC visita Sporting
na primeira jornada

ABC e Sporting defrontam-se na primeira jornada, em Lisboa

josé eduardo

ABC visita o Sporting
na primeira jornada
da fase final – apuramento de campeão
– do campeonato nacional de andebol, que se
inicia no dia 21 de março. Na segunda jornada o
ABC joga no Sá Leite com
o Avanca, e na terceira visita o FC Porto.
A competição será disputada pelos seis primeiros classificados da primeira fase – Sporting,
FC Porto, Benfica, ABC,
Avanca e AM Madeira.
As equipas partem para esta segunda fase com
metade dos pontos acumulados nas primeiras 26

O

jornadas, pelo que Benfica
e FC Porto arrancam com
menos dois pontos do que
o líder e campeão nacional em título, Sporting.
O ABC parte na quarta
posição, com menos seis
pontos que o Sporting.

Calendário
1.ª jornada
Benfica-Madeira SAD
Avanca-FC Porto
Sporting-ABC
2.ª jornada:
Madeira SAD-FC Porto
Benfica-Sporting
ABC-Avanca
3.ª jornada
Sporting-Madeira SAD
FC Porto-ABC

Ex-adjunto

Pedro Correia assume comando do Xico
O Xico Andebol voltou a mudar de treinador, com Pedro Correia a suceder no cargo a Rui Carvalho. Trata-se de um “homem da casa” que assume agora o comando da equipa até final da época em curso, onde o
conjunto vimaranense vai lutar pela permanência no
campeonato de andebol da primeira divisão.
Na primeira jornada o Xico recebe o S. Bernardo.
Pedro Correia é um ex-atleta do Xico e que esta época fazia parte da equipa técnica liderada por Rui Carvalho, a quem agora sucede no cargo.

Avanca-Benfica
4.ª jornada
Madeira SAD-ABC
Sporting-Avanca
Benfica-FC Porto
5.ª jornada
Avanca-Madeira SAD
ABC-Benfica
FC Porto-Sporting
6.ª jornada
Madeira SAD-Benfica
FC Porto-Avanca
ABC-Sporting
7.ª jornada
FC Porto-Madeira SAD
Sporting-Benfica
Avanca-ABC
8.ª jornada
Madeira SAD-Sporting
ABC-FC Porto
Benfica-Avanca
9.ª jornada
ABC-Madeira SAD
Avanca-Sporting
FC Porto-Benfica
10.ª jornada
Madeira SAD-Avanca
Benfica-ABC
Sporting-FC Porto

Classificação
As seis equipas começam

com metade dos pontos
conseguidos na primeira fase:
Sporting ......................... 38
Benfica ........................... 36
FC Porto ........................ 36
ABC ................................. 32
Avanca ............................30
Madeira SAD ................ 28

Grupo B
O Grupo B, onde se vai
lutar pela permanência,
é disputado pelo Belenenses, Águas Santas, Boa
Hora, Maia/Ismai, Arsenal
Devesa, AC Fafe, Xico Andebol e São Bernardo, e
começará a ser disputado
no dia 24 de março.
Os dois últimos classificados participam, na época seguinte, no campeonato nacional da 2.ª divisão.
Da primeira jornada fazem parte os encontros:
Águas Santas-Belenenses,
Maia-Arsenal, Fafe-Boa
Hora e Xico-S. Bernardo.
Os clubes partem com
a seguinte pontuação:
Águas Santas..................27
Belenenses .....................27
Boa Hora ....................... 22
Maia .................................21
Arsenal Devesa .............19
Fafe ................................. 18
S. Bernardo .................... 17
Xico Andebol ................ 17 Página 13
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Sorteio da fase final do Campeonato Nacional
decorreu ontem. Na última jornada, há Sporting-FC Porto

Sporting na Luz
à segunda ronda
Ao sair na frente, os leões,
que buscam o bicampeonato, algo que não alcançam
há 37 anos, são os principais candidatos à conquista
do Andebol i. Benfica e FC
Porto, com dois pontos de
atraso, estão à espreita
sanouaLutiln

Leão Carlos Carneiro trava o encarnado Pedro Seabra
vendo já jogos antecipados das
duas primeiras jornadas, em
virtude da participação europeia do Madeira SAD. No Grupo B, os dois últimos das oito
equipas descerão de divisão.

CALENDÁRIO
GRUPO A
24/03 e 28/04
1.* e 6.1omada
Benfica-MadelreSAD (21/03r
Avancs-FC Porto
SportIng-A8C
31/03 e 05/05
2.'e 7inrnacias
Madeira SAD-FC Porto (28/03Y
&infira-Sporting
ABC-Avenca
l' e a ¡ornadas

CLASSIFICAÇÃO

11/04 e 1210S

Sporting-Madeira SAD
FC Porto-ABC

GRUPO A
1.° Sportkip
2.° lienflea
3.° FC Porto
4.* ABC
5.° Avante
6.° leaddra SAD
1.° Anuas Sentas
rolenonses
3." Zoa Nora
4.° MIMO _
5.° AsINNSI
6.° MINN;
7." Sdielimeos

a.- )iiimeismis

PONTOS
38
36
36
32
30
28

18;3U t:1

••• Ao arrancar a fase final
com dois pontos de vantagem
sobre Benfica e FC Porto, o
Sporting é a equipa mais bem
colocada para chegar ao título,
o que, a confirmar-se, resultará num bicampeonato, algo
que os leões não conseguem
há 37 anos. A última vez que o
Sporting ganhou dois campeonatos consecutivos foi em
1980/81, então chegando a
um tetra. O caminho leonino
para o alcançar começa em
casa, frente aoABC, sendo que
à segunda ronda é protagonista, na Luz, a par do Benfica, do
primeiro clássico desta fase.
O FC Porto, que na temporada anterior arrancou com três
pontos à maior sobre o Sporting e acabou... em segundo,
começa com uma deslocação
curta, atéAvanca, mas terá um
final de prova terrível: receção
ao Benfica, à nona jornada, e
visita ao Sporting, na décima
e última. Já o Benfica inicia e
fecha na Luz, com Madeira
SAD e ABC, respetivamente.
Esta segunda fase do campeonato, em que as equipas
principiam com 50% dos pontos acumulados na anterior,
arranca no dia 24 de março, ha -

Avarhca-lienfica
4

• iõrrI;Kki

14/04 e 16/0S

Madeira SAD-ABC
Sporting-Avance
IlenfIca-FC Porto
¡ornadas
21/9409105
Avanca-Madetra SAD
ABC-Benfica
FC Porto-Sporting
•jogos anuatp,xJcs dondoa.;cortrombsos

oeY500Madeira. 60

R1SPO g
1.1omarta

_
24 3

Apuas santas-Beienernes
~AI-Arsenal
AC Fale-Boa Nora
Xko AndebokSio Bernardo
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Andebol Fase final do campeonato acaba
com a visita do F. C. Porto ao Sporting
A fase final do campeonato nacional acaba a 19 de
maio, com o campeão
Sporting a receber o F. C.
Porto, que concluiu a 1.'
fase na segunda posição,
ditou.o,sorteio realizado
em Lisboa. Sporting. F. C.
Porto, Benfica. ABC, Avanca e Madeira SAD vão discutir o titulo em dez jorna-

das, de 21 de março a 19 de
maio. Belenenses, Águas
Santas, Boa Hora, Maia/ISMAI, Arsenal, Fafe, Xico
Andebol e São. Bernardo
vão lutar pela permanência até 2 de junho.
Fase final
Carpe A - ~de 04/10 &Afica
Madera SAD l7 , 1131, Arnica-f C dor
Sportmg- ABC impe -Lijenuia~:10
Aguas Santa,
- Reienens" Maia 194A1-Ars~
Devesa. Fale-Boa Hora Xico Andebol-S. Bernardo
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ANDEBOL

SORTEIO AGRADA AOS
Sporting, FC Porto
e Benfica são candidatos
ao título nacional
no início da fase final
ALEXANDRE REIS

SI Muito dificilmente° título vai
escapar a um dos três grandes,
com leões, dragões e águias a terem a sua candidatura reforçada
para a fase final (Grupo A), que ontem foi a sorteio, em Lisboa.
E o calendário daí resultante
agradou de um modo geral aos clubes, com as grandes emoções a
kcrescerlogonodérbiBenfica-Sporting da 2' ronda (dia 31), sendo que
tambémpoderá haverumdesenlace decisivo na derradeira (10a), pois
oatual líder e campeão recebe o FC
Porto. Pelo meio, os azuis e brancos
vão à Luz na 4a jornada (14 de abril) e
recebem as águias no Dragão na 9'
(16 de maio) ; O Sportingvaiainda ao
Porto na 5ª (21 de abril) e tem novo
dérbi na 7a (5 de maio).
Com uma vantagem de dois
pontos em relação à concorréncia,

DÉRBI ENTRE ÁGUIAS E LEÕES
NA V JORNADA, SENDO QUE
A ÚLTIMA CONTEMPLA O CLÁSSKO
ENTRE CAMPEÃO E DRAGÕES
o diretor desportivo do Sporting,
Carlos Galambas, manifestou-se
confiante: "Partimos em vantapm pontual, mas o passado demonstrou que isso pode não valer
muito. Por exemplo, o FC Porto
tinha 4 de avanço na época transa -

f-1;"r:n Ar 7‘- rudrikü

FAIR PLAY. Clubes dos gruposA e B estiveram bem representados no sorteiopelos seus dMgenfts

ta e °campeão foi° Sporting. Mas
alfflIN111~~11
temos o compromisso com os GRUPOA
adeptos de lutar pela vitória em 1., jornada
BENFICA dia 21 MADEIRA SAD
todos os jogos. Vai ser bom coAVANCA dia 24 FC PORTO
meçar em casa e, depois do emSPORTING dia 2.4 ABC
pate com o ABC na fase regular,
estamos de sobreaviso. Espero
que a última ronda seja a grande CLASSIFICAÇÃO
P J V E D Grv‘GS
festa com os adeptos pela con- 02 SPORTING 38 O O O O 0-0
quistado campeonato."
36 0 0 0 O 0-0
• KPORTO
Mas José Magalhães, diretor eg BENFICA
36 O O O O 0-0
do FC Porto, não vai nas canti- Og ABC
32000 O 0-0
gas dos lisboetas: "Não há muito • AVANCA
30 000 O 0.0
a dizer sobre o sorteio, vamos O' MADEIRA SAD 28 000 O 0-0
para ganhar os jogos. Também
não nos importamos de festejar o
Filipe Gomes, coordenador
título na última jornada quando técnico do Benfica, também quer
visitarmos o Pavilhão João Ro- o caneco: "Sorteio é sorteio e é
cha, em Lisboa."
com este que vamos contar. Te -

mos todas as condições para lutar
por aquilo que ambicionamos - o
título que nos foge há 10 anos."
Sem representantes de ABC e
Avanca, o sorteio realizado ontem no Alto da Ajuda, que também contemplou o Grupo B,
teve apenas uma condicionante, poiso Madeira SAD joga a 13
ronda fora para facilitar a sua
agenda europeia na Challenge.
Frederico Machado, diretor
desportivo dos insulares, diz
que foi uma vitória o seu clube
chegar ao Grupo A: "Foi muito
bom, para podermos estar nas
decisões entre as grandes equipas. Estamos em todas as frentes, apesar das dificuldades."
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Portugal tenta apuramento para mundial de andebol em Leiria
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Seleção nacional sub20 procura apuramento para campeonato do mundo de andebol feminino em
Leiria. Jogos acontecem no pavilhão da Juve Lis e têm entrada gratuita
Há duas atletas da região que vão estar na luta pelo apuramento de Portugal para o mundial de
andebol feminino sub20, na Hungria. Miriam Almeida e Luana Periquito, da SIR 1º Maio/CJB, foram
chamadas pelo selecionador nacional Ulisses Pereira, na convocatória divulgada ontem, em Leiria.
A fase de apuramento para o mundial vai ter lugar no pavilhão da Juve Lis, em S. Romão, Leiria, entre
os dias 23 e 25 de março e das quatro seleções em prova, duas irão chegar à fase final - Portugal,
Espanha, Bulgária e Áustria.
"Leiria é um ambiente de andebol por sua natureza, e no feminino muito em particular. É com todo o
entusiasmo, prazer, convicção e esperança que este seja um espaço de felicidade para a seleção
feminina de sub20 e que possamos estar no Campeonato do Mundo a decorrer na Hungria", disse
Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, que apelou à presença do público
nos jogos.
O convite foi também feito por Raul Castro, presidente da Câmara de Leiria, que relembrou que "o
andebol feminino tem aqui [Leiria] uma expressão interessante, são vários os clubes na região com
prática de andebol feminino, temos atletas que têm sido internacionais, há um trabalho, feito pelos
clubes, de excelência".
Com entrada gratuita, a primeira jornada do grupo acontece na sexta-feira, a partir das 18h45.
Portugal enfrenta Espanha às 21 horas.
Ulisses Pereira confessa que a equipa tem o sonho de se qualificar e afirma que apesar de "não ser
fácil", "é possível".
Sobre as outras seleções, o técnico considera que a seleção espanhola é grande favorita para o
apuramento por ter "uma defesa profunda e um jogo rápido". Da Bulgária, considerada menos
experiente na competição, espera uma "ambição muito forte e que quererá fazer uma surpresa",
enquanto a formação austríaca é a "mais semelhante" com a de Portugal.
"A questão de jogarmos em casa pode fazer a diferença", fez notar o técnico. "Não deixem para o
último dia, porque o nosso último desafio é contra a Bulgária e é possível, até, que as coisas já
estejam decididas nesse dia. Sexta e sábado serão os dias das grandes decisões", antecipou.
Apesar de ter algumas jogadoras indisponíveis para os três encontros que a seleção nacional vai
disputar, o técnico entende ter "as 16 melhores jogadoras disponíveis neste momento". "Esta é a
seleção ideal para conseguirmos o apuramento para o campeonato do mundo. As pessoas que forem
ao pavilhão vão ficar surpreendidas com a qualidade destas jogadoras", realçou.
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A seleção, sob orientação de Ana Seabra, concentra-se a partir de amanhã, quinta-feira, em Leiria.
Marina Guerra
Jornalista
marina.guerra@regiaodeleiria.pt
PROGRAMA
Sexta-feira, 23/03/2018
18h45 - Áustria : Bulgária
21h00 - Portugal : Espanha
Sábado, 24/03/2018
16h00 - Espanha : Bulgária
18h15 - Portugal : Áustria
Domingo, 25/03/2018
14h30 - Espanha : Áustria
16h45 - Bulgária : Portugal
2018-03-14 01:49:11+00:00
Martine Rainho
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