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Marienses perde
por um golo
de diferença
A equipa de andebol do Marienses averbou a segunda derrota no
campeonato nacional da II Divisão, Zona 2, na deslocação realizada no último fim de semana à
Marinha Grande.
O conjunto de Vila do Porto, na
partida da quinta j ornada, jogou
no reduto do SIR 1.2 de Maio e
perdeu por 32 - 31, sendo que ao
intervalo o conjunto da zona Centro já vencia por 16 - 13. 0 Marienses, volvidas cinco jornadas,
ocupa o quinto lugar (10 pontos).
Na Zona 3, o Sporting da Horta somou a terceira vitória ao vencer em casa do Sassoeiros por 19
-32, ocupando o quarto lugar com
nove pontos. • AM
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Dupla invencível
no feminino
-, Finalistas da época passada
em grande nos primeiros jogos
da época na I divisão
Colégio de Gaia e Madeira SAD somam
sucessos nos 5 jogos realizados na 1.a
divisão feminina. As gaienses receberam
e venceram o Alavarium (23-22), as
insulares ganharam em Alcanena (17-23)
e na Assomada (18-20). O Sp. Madeira
igualou o grupo dos 3.°s classificados ao
perder em Alcanena (22-21) e ganhar na
Assomada (28-30), A jogar em casa,
SIR/CJB, CALE e Ac. Porto venceram
Maiastars (24-19), Juve Lis (21-20) e
Santa Joana (29-20), Classificação: 1,°s
Col. Gaia e Madeira SAD, 15 pontos; 3.°s
Alcanena, Alavarium e Sp. Madeira, 11;
6.°s Maiastars e Assomada, 9; 8.°
SIR/CJB, 8 (-1 jogo); 9.° Ac, Porto, 7;10.°s
CALE e Juve Lis, 6 (ambas -1 jogo); 12.°
Santa Joana, 4 (-1 j).
H, C.
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ANDEBOLA equipa sénior feminina doAlavarium Love Tiles
perdeu, por 23-22, no recinto
do Colégio de Gaia, que, recorde-se, é o actual campeão
nacional em título. A reforço
Cláudia Correia, com 7 golos,
foi a melhor marcadora da formação de Aveiro. No campeonato, o conjunto aveirense segue na quarta posição, com três
vitórias em cinco jogos. Na liderança estão o Colégio de Gaia
e Madeira SAD, ainda invictos.
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=EB& ABC
VAI RECEBER
205 MIL EUROS
••• A Câmara Municipal de
Braga vai aumentar em dez
por cento o subsídio a atribuir
aoABC, com base no contratoprograma celebrado anualmente entre a autarquia e o
clube minhoto. Assim, os academistas, dirigidos por Rui Silva (foto), presidente que recentemente sucedeu a João
Nogueira, vão receber 205 mil
euros, que vêm ajudara suprimir as despesas elevadas que
o ABC teve de enfrentar em
2016/17com a participação na
Liga dos Campeões e que afetaram as finanças do clube, o
qual, nesta época, e por contenção orçamental, optou por
abdicar da Taça C hallenge.
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muita qualidade
mas falta concretizar"
á

Wilson Davyes espera que
a Seleção colha frutos por
haver muitos atletas a
jogar no estrangeiro
ALE,CANDRERZISEMARCOMARTINS*

UiPortugal nunca teve tantos anIslebolistas a jogar no estrangeiro. E
WilsonDavyestemsidournrevolucionário nessa demanda, ao optar
desde cedo por uma carreira que ó
tem feito pisar grandes palcos, alinhando no Dunkerque, 4Q classificado na fortíssima Starligue de
França e apurado para os quartosde-final da TaçadaLiga.
Perante tal experiência, não admiraqueoprimeiralinha tenhasido
chamado ao estágio da Seleção,
concentrada em Moimenta da Beira, onde amanhã joga (11h) com a
Roménia, napreparaçãodaqualifi•*ATLETA Dg DUNKERQUE
PREPARA EM MOIMENTA
QUALIFICAÇÃO PARA O PLAYOFF
DE ACESSO AO MUNDIA112019

TALENTO. WilsonDavyestem tido uma carreira ao má; atto nhrel

tem como herói Amficar Cabral
(antigo líder do Partido Africano
cação para o playoff de acesso ao para a Independência da Guiné e
Mundial'2019.
Cabo Verde) tem objetivos altos:
Wilson Davyes, de 29 anos, quer "Estou a entrar no esquema do
aproveitar os trunfos de Portugal, Dunkerque e espero ter sucesso. A
arredado das grandes provas des- aposta é ir à Europa edisputar, pelo
de o Europeu de 2006: "É interes- menos, a Taça EHF. Estamos no
sante termos jogadores no estran- bomcaminho."
geiro, em campeonatos competiDavyes tem estado atento ao
ívos. Há muita qualidade, mas campeonato e ao clube da sua
falta concretizar, pois ainda não formação: "O Sporting não é
conseguimos colher os frutos . Es- surpresa, pois é uma equipa compero que isso venha a acontecer petitiva em Portugal e na Liga dos
em breve, como apuramento para Campeões. Tem jogadores com
experiência internacional, com
uma fase final."
Sobre a atual época em França, o excelentes jogos e grandes restil admiradordeNelsonMandelaeque tados. " o •EM PARIS

El~11.1111111~1•11~1111111111e1

Orgulho partilhado
com Welsau Bungué
Davyes também está feliz por
Welsau Bungué, do Massy: "Somos luso-guineenses, fomos
das camadas jovens do Sporting, tivemos o mesmo treinador, somos amigos e representamos Portugal na Starligue.
Um orgulho. Sempre quisemos
jogar no estrangeiro e concretizou-se", revelou o seis vezes
campeão pelo FC Porto, passando ainda por Covadonga,
Nantes e Rennes.
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Internacional português espera que a Seleção colha frutos por haver muitos atletas a jogar no
estrangeiro
Portugal nunca teve tantos andebolistas a jogar no estrangeiro. E Wilson Davyes tem sido um
revolucionário nessa demanda, ao optar desde cedo por uma carreira que o tem feito pisar grandes
palcos, alinhando no Dunkerque, 4º classificado na fortíssima Starligue de França e apurado para os
quartos-de-final da Taça da Liga.
Perante tal experiência, não admira que o primeira linha tenha sido chamado ao estágio da Seleção,
concentrada em Moimenta da Beira, onde quarta-feira joga com a Roménia (11h00), na preparação da
qualificação para o playoff de acesso ao Mundial'2019.
Continuar a ler
Wilson Davyes, de 29 anos, quer aproveitar os trunfos de Portugal, arredado das grandes provas
desde o Europeu de 2006: "É interessante termos jogadores no estrangeiro, em campeonatos
competitivos. Há muita qualidade, mas falta concretizar, pois ainda não conseguimos colher os frutos .
Espero que isso venha a acontecer em breve, com o apuramento para uma fase final."
Sobre a atual época em França, o admirador de Nelson Mandela e que tem como herói Amílcar Cabral
(antigo líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) tem objetivos altos:
"Estou a entrar no esquema do Dunkerque e espero ter sucesso. A aposta é ir à Europa e disputar,
pelo menos, a Taça EHF. Estamos no bom caminho."
Davyes tem estado atento ao campeonato e ao clube da sua formação: "O Sporting não é surpresa,
pois é uma equipa competitiva em Portugal e na Liga dos Campeões. Tem jogadores com experiência
internacional, com excelentes jogos e grandes resultados."
Orgulho partilhado com Welsau Bungué
Davyes também está feliz por Welsau Bungué, do Massy: "Somos luso-guineenses, fomos das
camadas jovens do Sporting, tivemos o mesmo treinador, somos amigos e representamos Portugal na
Starligue. Um orgulho. Sempre quisemos jogar no estrangeiro e concretizou-se", revelou o seis vezes
campeão pelo FC Porto, passando ainda por Covadonga, Nantes e Rennes.
Autores: Alexandre Reis e Marco Martins
Temas:PortugalEuropaSeleçãoWilson DavyesDunkerqueMassyEuropeuFrançaTaça da LigaMoimenta da
BeiraRoméniaMundialWelsau BunguéAndebol
2017/10/24
Autores: Alexandre Reis e Marco Martins
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Por Record
Portugal nunca teve tantos andebolistas a jogar no estrangeiro. E Wilson Davyes tem sido um
revolucionário nessa demanda, ao optar desde cedo por uma carreira que o tem feito pisar grandes
palcos, alinhando no Dunkerque, 4º classificado na fortíssima Starligue de França e apurado para os
quartos-de-final da Taça da Liga.Perante tal experiência, não admira que o primeira linha tenha sido
chamado ao estágio da Seleção, concentrada em Moimenta da Beira, onde quarta-feira joga com a
Roménia (11h00), na preparação da qualificação para o playoff de acesso ao Mundial'2019.Wilson
Davyes, de 29 anos, quer aproveitar os trunfos de Portugal, arredado das grandes provas desde o
Europeu de 2006: "É interessante termos jogadores no estrangeiro, em campeonatos competitivos. Há
muita qualidade, mas falta concretizar, pois ainda não conseguimos colher os frutos . Espero que isso
venha a acontecer em breve, com o apuramento para uma fase final."Sobre a atual época em França,
o admirador de Nelson Mandela e que tem como herói Amílcar Cabral (antigo líder do Partido Africano
para a Independência da Guiné e Cabo Verde) tem objetivos altos: "Estou a entrar no esquema do
Dunkerque e espero ter sucesso. A aposta é ir à Europa e disputar, pelo menos, a Taça EHF. Estamos
no bom caminho."Davyes tem estado atento ao campeonato e ao clube da sua formação: "O Sporting
não é surpresa, pois é uma equipa competitiva em Portugal e na Liga dos Campeões. Tem jogadores
com experiência internacional, com excelentes jogos e grandes resultados."Orgulho partilhado com
Welsau BunguéDavyes também está feliz por Welsau Bungué, do Massy: "Somos luso-guineenses,
fomos das camadas jovens do Sporting, tivemos o mesmo treinador, somos amigos e representamos
Portugal na Starligue. Um orgulho. Sempre quisemos jogar no estrangeiro e concretizou-se", revelou o
seis vezes campeão pelo FC Porto, passando ainda por Covadonga, Nantes e Rennes.
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