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A1 Sines torna-se na capital do andebol feminino a partir desta quarta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Antena Miróbriga Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9093ae79

 
O Pavilhão Multiusos de Sines continua a ser palco para jogos de alto gabarito das modalidades em
Portugal.
 
Depois do futsal, do basquetebol e do voleibol, desta vez a modalidade é o andebol, cuja seleção
nacional feminina defronta em Sines a congénere da Rússia, no dia 31 de maio, às 17h00.
 
O jogo de Portugal contra a seleção campeã olímpica é o quinto jogo a contar para o apuramento para
o Campeonato Europeu de França 2018.
 
O andebol feminino continua a dar cartas no Multiusos de Sines nos dias 1, 2 e 3 de junho, com o
acolhimento da fase final de juvenis femininas de andebol.
 
Em disputa do título nacional vão estar as equipas de Alpendorada, Leça, Juventude Mar e Porto
Salvo, que jogarão entre si em três jornadas (sexta, sábado e domingo), saindo vencedora a equipa
com maior número de pontos (calendário dos jogos disponível em www.sines.pt).
 
O jogo da seleção nacional e a fase final juvenil são organizações da Federação de Andebol de
Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Sines.
 
A entrada em todos os jogos é livre.
 
Relacionado
 
Tue, 29 May 2018 11:06:34 +0200
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Andebol Comitiva da Académica agredida
após empate em Castelo Branco
111  A  Académica 

empatou, 28-28, na des-
locação até ao Pavilhão 
Municipal de Castelo 
Branco, num encontro 
da 11.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 2.ª 
Divisão,  no Grupo B, 
Zona 2. 

O jogo em Castelo Bran-
co ficou marcado por 
momentos mais quen-
tes, durante a 2.ª parte 
e após o apito final da 
dupla formada por Má-
rio Coutinho e Ramiro 
Silva. No segundo tempo 
o técnico da formação 
albicastrense, António 
Mata, esteve no centro 
das atenções. “Desde o 
início o treinador adver-
sário procurou sempre 
agredir, de forma verbal, 
toda a gente que estava 
em campo”, afirmou o 
presidente da Secção de 
Andebol da Académica, 
João Paulo Dias. 

O técnico, que na segun-
da parte foi suspenso por 

dois minutos, fez, na opi-
nião do dirigente acade-
mista, “uma pressão inu-
sitada sobre os árbitros”, 
conseguindo “criar um 
ambiente hostil nas ban-
cadas”, lamentou. 

João Paulo Dias revelou 

que António Mata fez 
acusações “graves” a res-
peito da Académica, “o 
treinador acusou-nos de 
fazermos ‘favores’ a ou-
tras equipas e não fazer-
mos ao Albicastrense, isto 
é algo que repudiamos 

totalmente”, frisou. 
No final do jogo a ten-

são aumentou e o públi-
co presente no pavilhão 
agrediu fisicamente al-
guns atletas e elemen-
tos da Académica “após 
o final houve agressões 

f ísicas provenientes das 
bancadas”,  lamentou 
João Paulo Dias, que re-
velou mais pormenores, 
“quando os jogadores se 
dirigiam para o balneá-
rio levaram algumas pal-
madas, felizmente sem 
consequências graves”. 
A situação obrigou à 
chamada da PSP ao pa-
vilhão onde decorreu o 
encontro. O presidente 
da formação de Coimbra 
considera que “a pressão 
sobre os árbitros”, levou a 
“sucessivos erros na reta 
final do encontro, que 
prejudicaram a nossa 
equipa”. 

Empate dita descida de 
divisão dos estudantes 

Os pupilos de Herlan-
der Silva fizeram uma 
boa primeira parte, ten-
do chegado ao interva-
lo a vencer por 14-8. No 
segundo tempo a equipa 
da Beira Baixa reagiu e 
equilibrou o encontro. 

No minuto 59’ os estu-
dantes venciam por dois 
pontos, mas o Albicas-
trense usufruiu de três 
livres de sete metros, 
conseguindo empatar o 
encontro a 28. O melhor 
marcador dos homens 
de Coimbra foi Oleksan-
dr Podolskyi que anotou 
sete golos.

Com este resultado a 
Académica vê, matema-
ticamente, confirmada a 
descida à 3.ª Divisão. Os 
estudantes estão, quan-
do faltam três jornadas 
para o fim do campeo-
nato, no 10.º e último 
lugar do grupo B, com 
21 pontos. O primeiro 
classificado em zona de 
manutenção é o Estarre-
ja, que soma 36 pontos. 

Na próxima época a 
Académica vai compe-
tir na 3.ª Divisão e João 
Paulo Dias destacou que 
”o objetivo é regressar à 
2.ª divisão”. 
|e| Emanuel Pereira 

Na 1.ª volta em Coimbra, a Académica perdeu 21-27 com o Albicastrense

Arquivo
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AAC desafi a 
estudantes a fazerem 
voluntariado
DG/AAC lançou o Banco de Voluntariado, um projeto que incentiva os estudantes 
a ajudarem quem mais precisa. Plataforma conta já com 14 instituições parceiras >Pág 6

Figueira da Foz 
Homem que tentou 
matar amigo com 
chave de rodas 
detido pela PJ >Pág 4

Coimbra 
“Há Música no 
Jardim” da Quinta 
de S. Jerónimo >Pág 5

Que virá 
por aí?!

Isabel Maranha 
Cardoso

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras

COMITIVA DA ACADÉMICA 
AGREDIDA EM CASTELO BRANCO
Jogadores e elementos da equipa técnica de Andebol foram agredidos 
após o empate que ditou a descida de divisão dos estudantes. PSP não 
conseguiu controlar agressores que se encontravam nas bancadas >Pág 15

diretor: Agostinho Franklin

72910/diarioasbeiras

TERÇA
29 mai. 2018 
0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7505

Empresas 
AIRC reconhecida 
com certifi cação 
de Entidade 
Formadora 
>Págs 18

Centro 
Festival traz 
escritores 
internacionais aos 
concelhos afetados 
pelos incêndios >Pág 10

67
82

2

DB-Carlos Jorge Monteiro

Presunção 
e Orgulho

Aires Antunes 
Diniz

Há lágrimas 
espremidas…

Rui 
Baptista

A cultura 
é sempre 
a solução Hélder 

Bruno Martins

A floresta. Quanto vale 
a biomassa florestal residual 
gerada em Portugal?Gil 

Patrão

Leiria. Raízes 
e Marcas de Coimbra 
na cidade do LisHélder 

Rodrigues

Verdadeiros 
e falsos precários,
 cunhas e boysJosé 

Manuel Silva

Coimbra
Medicamento para 
falta de ar reposto 
nos centros de 
saúde após notícia 
do Diário As Beiras 
>Pág 7
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Alavarium
vai discutir
título nacional
em Alcanena

O Alavarium Love Tiles apu-
rou-se, este fim-de-semana,
para a Fase Final do Campeo-
nato Nacional de Juniores Fe-
mininos, que vai decidir o título
do escalão e na qual também
estarão envolvidas as equipas
do Alcanena, Maiastars e CS
Madeira.

O clube aveirense cumpriu,
assim, o objectivo de estar en-
tre as quatro melhores equipas
nacionais, ao vencer a Fase de
Apuramento, que decorreu en-
tre sexta-feira e domingo, em
Aveiro, com três jogos muito
equilibrados e disputados até
ao apito final.

Jogando com o factor-casa,
a formação orientada por Car-
los Neiva venceu os dois jogos
desta fase concentrada parta
apurar as duas equipas que se
iriam juntar ao Alcanena e ao
Maiastars, vencedores da res-
pectivas zonas da 2.ª Fase.

Na sexta-feira, as aveirenses
abriram o mini-campeonato
disputado no Pavilhão do Ala-
varium com uma vitória pela
margem mínima (31-30) sobre
o Alpendorada, que ao voltar a
perder na ronda seguinte com
o CS Madeira, desde logo deu
o apuramento às outras duas
formações.

A última jornada serviu para
decidir o vencedor desta fase
de Apuramento e o Alavarium
Love Tiles confirmou o favo-
ristismo com um triunfo (28-
26) sobre a conjunto insular.

A Fase Final está marcada
para 8, 9 e 10 de Junho, em Al-
canena, com o seguinte pro-
grama: 1.ª jornada – Maiastars-
Alavarium (18h) e CS Madeira;
2.ª Jornada – Alavarium-Alca-
nena (15h) e Maiastars-CS Ma-
deira (17h); 3.ª Jornada – CS
Madeira-Alavarium (10h) e Al-
canena-Maiastars (12h). |

Andebol
Juniores Femininos
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ÍLHAVO AC                                     27

Treinador: Élio Maia. 
Nuno Neto (1); Albano Lopes (7), Jorge
Silva (1), Gonçalo Dias (2), Fernando
Vilar (3), Tiago Filipe (6) e João Esteves
(7) - sete inicial - Victor Pereira, Tiago
Alves, Renato Areias, Pedro
Mostardinha, Pedro Loureiro, Mário
Viegas, Edgar Martins, José Argão e An-
tónio Abreu.

MODICUS                                        27

Treinador: Nelson Vieira.
Pedro Queirós; Rui Sobral (6), Ruben
Oliveira (1), José Santos (3), André
Machado (3), João Leão (5) e Bruno
Silva (2) - sete inicial - Rui Vedor, João
Valente, Álvaro Queirós, Nuno Loureiro
(4), Bruno Antunes, Pedro Câmara (3),
Ricardo Diogo, Hugo Mendes e Alfa Só.

Pavilhão Gimnodesportivo
da Gafanha da Encarnação.
Assistência: cerca de 70 espectadores.
Árbitros: António Oliveira e Rui
Almeida (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: Arlindo Figueiredo e
Lucas Viegas (Aveiro).
Ao intervalo: 16-13.

Avelino Conceição

Com apenas três jornadas por
se disputar, este jogo entre o lí-
der Modicus e o Ílhavo AC era
aguardado com grande expec-
tativa, mas acabou por não ter
a moldura humana esperada,
sobretudo tendo em conta que,
com a conjugação de vários re-
sultados, a partida poderia ter-
minar com a subida das duas
equipas. Contudo, no final, ape -
nas o Modicus fez a festa.

Frente a uma equipa que ain -
da não tinha perdido qualquer
jogo, a formação de Élio Maia
entrou bem e comandou o
marcador durante toda a pri-
meira metade do encontro, ti-
rando partido de um andebol
organizado. O Ílhavo AC mos-

trou-se focado na conquista
dos três pontos, mas do outro
lado estava também uma equi -
pa organizada, que nunca en-
trou em descontrolo emocio-
nal, sabendo esperar pelos mo-
mentos certos para discutir o
resultado. Ainda assim, a equi -
pa de Sandim (Gaia) não evitou
chegar ao intervalo a perder
por 16-13, face à grande pres-
tação do conjunto da casa na
primeira parte.

Reentrada fortíssima
Entrando muito forte na se-

gunda metade, o Modicus fez
um parcial de 6-0, colocando
o marcador em 16-19, o que
desde logo levou com que o
técnico da casa pedisse um “ti -
me out”, que o efeito desejado,
já que o ÍlhavoAC voltou rapi-
damente para o comando do
marcador (23-22), começando-

se a “desenhar” então um ce-
nário de grande incerteza quan -
to ao vencedor.

A equipa ilhavense procurou
sempre a vitória, que esteve
pertíssimo de acontecer, uma
vez que só “fugiu” a dois se-
gundos do apito final, quando
Bruno Silva foi derrubado já
dentro da área de rigor. Um li-
vre de sete metros que Nuno
Loureiro não desperdiçou, em-
patando a partida e garantindo
desde logo o primeiro lugar
desta zona e a subida do Mo-
dicus à 2.ª Divisão Nacional.

O empate acaba por penali-
zar a equipa do Ílhavo AC, que
poderia muito bem ter somado
a vitória. No entanto, está em
boa posição para lutar pela úl-
tima vaga de acesso ao segun do
escalão. Quem também foi pro-
movido foi o Feirense, que ven-
ceu o Beira-Mar, por 24-30. |

Triunfo “foge” nos
últimos segundos
Equilíbrio O Ílhavo AC deixou escapar a vitória e viu o Modicus
festejar a subida de divisão após um jogo intenso

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Gonçalo Dias prepara-se para fugir à marcação de João Leão

RICARDO CARVALHAL
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A Académica registou um em-
pate a 28, em Castelo Branco,
diante do Albicastrense, num
de safio, relativo à 11.ª jornada
da fase de manutenção do Na-
cional da 2.ª Divisão, em que
os estudantes se sentiram pre-
judicados e que terminou com
cenas lamentáveis, de tal forma
que foi necessária a interven-
ção da PSP.

Apesar de já despromovida,
a turma conimbricense foi à
procura do triunfo e com uma
primeira parte de grande nível
chegou ao intervalo a vencer
por seis golos de diferença (8-
14). No entanto, na segunda
metade, os anfitriões reagiram,
começaram a recuperar, sendo
que para isso também contri-
buiu o facto da equi pa técnica
local começar a enervar os jo-
gadores em cam po, tanto os da
sua equipa como os da Acadé-
mica, conseguindo, efectiva-
mente, perturbar o jogo acade-
mista e elevando a pressão so-
bre a dupla de arbitragem, com
a ajuda de um público mui to
exaltado. Também os elemen-
tos da mesa de jogo comete-
rem alguns erros e na rec  ta final

três livres de sete metros favo-
ráveis aos donos da casa pe-
nalizaram muito os estudantes
que não conseguiram alcançar
o tão desejado triunfo.

No comunicado semanal en-
viado pa ra a nossa redacção, a
Secção de Andebol da AAC re-
lata que no final do jogo «as
agressões verbais chegaram a
físicas e o clima de hostilidade
foi elevado, levando mesmo a
temer-se pe la integridade física
dos jogadores da Académica»,
tendo sido necessário «chamar
a PSP para acalmar os ânimos,
num cenário lamentável, mui -
 to promovido, desde o início
do jogo, pelo treinador da equi -
pa local».

Iniciados e infantis
com sortes distintas

Quanto às equipas da forma-
ção academista, que compe-
tem nos regionais de Aveiro,
houve sortes dis tintas. Os ini-
ciados receberam e venceram
o Águeda por 28-25 numa par-
tida pautada pelo equilíbrio, en-
quanto os infantis concluíram
a 2.ª fase da competição com
duas derrotas caseiras diante
da Sanjoanense (28-31) e do
Monte (20-32), terminando no
8.º lugar. |

Segunda parte polémica
evita triunfo da Académica

Iniciados receberam e derrotaram o Águeda por 28-25

Andebol
Provas Nacionais
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Andebol realiza 
27.º Clinic nos 
dias 1, 9 e 10 
A Associação de Andebol da Ma- 
deira leva a efeito nos próximos 
dias 1, 9 e 10 de Junho a 27.a edi- 
ção do Clinic AAM. 

Esta iniciativa é destinada a um 
total de 50 participantes, sendo 
que as inscrições estão abertas até 
esta quinta-feira. 

A edição de 2018 conta com a 
presença de várias figuras nacio- 
nais e internacionais, entre elas, 
António Marreiros, presidente do 
conselho de arbitragem da Fede- 
ração de Andebol de Portugal, 
Paulo Fidalgo, e Afonso Franco 
treinadores do Madeira Andebol 
SAD e ainda os espanhóis Roi 
Sanchez, treinador principal da 
equipa B do Barcelona e Luis Al- 
fonso Santos, coordenador e trei- 
nador de guarda-redes dos esca- 
lões de formação do Barcelona. 

A acção de formação terá como 
palco a Escola da Apel (1 de Ju- 
nho), Escola Horácio Bento Gou- 
veia e Pavilhão do Funchal (9 de 
Junho) e Complexo do Marítimo 
(10 de Junho). 
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•••André Rei, ponta-direi-
ta de 25 anos, vai deixar o 
Águas Santas e reforçar o 
ABC. Desta forma, os acade-
mistas, que já garantiram o 
centralAntónioVentura (IS-
MAI), salvaguardam a saída 
anunciada de Carlos Martins 
para o Benfica. De resto, Mar-
tins deixou ontem post ex-
tremamente emotivo no 
Facebook a confirmar a des-
pedida dos minhotos. André 
Rei, natural do Porto, come-
çou a jogar com 11 anos no FC 
Gaia, onde fez grande parte 
da formação, tendo estado 
nasúltimasduastemporadas 
no Águas Santas, somando, 
na presente, 102 golos em 
154 remates. -R.G. 
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CARLOTA 
NO AGUAS 
SANTAS 
Pivô Frandsco Fontes 
também assinou, por dois 
anos, sendo este um 
regresso a uma casa onde 
fez a formação 

••• O guarda-redes Henri-
que Carlota e o pivô Francisco 
Fontes serão jogadores do 
Águas Santas nas próximas 
temporadas, tendo o guardião 
assinado um contrato válido 
por uma época, com outra de 
opção, estando o segunda li-
nha garantido para as duas 
próximas campanhas. Carlo-
ta, natural de Benavente, de 
28 anos, mudou-se esta tem-
porada para o norte do país, 
tendo estado alguns meses ao 
serviço do Póvoa, que dispu-
tou a subida à I Divisão, en-
quanto Fontes, 25 anos, a 
cumprir a segunda época no 
ISMAI, leva 138 golos no pre-
sentecampeonato.Com  estes 
dois reforços, são já quatro as 
aquisições do Águas Santas 
para a nova temporada, de-
pois do clube maiato ter ga-
rantido o regresso de Nuno 
Pimenta (pivô) e ainda Vasco 
Santos (lateral-esquerdo), 
ambos ex-AC Fafe. 
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Dos jogadores 
em atividade e 

entre os que 
foram 
chamados à 
seleção, Fábio 
Magalhães é o 
que tem mais 
internacionali-
zações, com 
213 

AA 

Somando 
apenas a 
Seleção 
Nacional A, e 

de novo 
contando 

apenas os 
atletas em 
atividade e 

entre os 
convocados 
para o play-off, 
Hugo Figueira 
é o mais vezes 
utilizado, com 

129 jogos 

z 

5 zrto.-- 

Alfredo Quintana está de volta aos jogos oficiais da seleção 

Carlos Martingo, que vai orientar a Seleção Nacional até Paulo Pereira acabar a disputa 
do terceiro lugar no campeonato romeno, dia 31, anunciou ontem a convocatória para o play-off 

Quintana volta a "sédo" 
e Gonçalves estreia-se 
O regresso de Quintana a 
jogos oficiais da Seleção é o 
destaque da convocatória 
anunciada ontem na Póvoa 
de Varzim, cidade onde 
Portugal jogará a segunda 
mão do play-off de acesso 
ao Mundiarzw.9 

RUI GUIMARÃES 
IMO O centro das atenções do 
andebol português virou-se 
ontemparaaPóvoadeVarzim, 
onde, no próximo dia 14, a Se-
leção Nacional jogará a segun-
da mão do play-offde acesso ao 
Mundial de 2019. A Sérvia é o 
adversário e o primeiro jogo 
será em Nis, no dia10. 

Voltando a ontem, foi na Câ-
mara Muncipal da Póvoa que 
Carlos Martingo anunciou os 
convocados pela equipa técni-
ca comandada por Paulo Jorge 
Pereira, que ainda se encontra 
ajogar o campeonato romeno. 
Alfredo Quintana foi o princi-
pal destaque, uma vez que o 
luso-cubano, por lesão, não 
esteve nos jogos do pré-apura-
mento, também disputados 
na cidade poveira, em janeiro. 
Depois disso já participou nos 
dois particulares com a Suíça, 
em Coimbra, em abril, mas só 
agora será o regresso aos jogos 
a valer. 

Numa lista com 20 nomes, 
realce também para a estreia 
de Nuno Gonçalves, que, a par 
de Diogo Silva, estará apenas 
nos primeiros dias de trabalho 
- que arrancam hoje, em Rio 
Maior -, até à chegada de Gil-
berto Duarte e João Ferraz,  

ainda ao serviço dos respeti-
vos clubes, na Polónia e Ale-
manha. 

"A Sérvia é uma seleção for-
tíssima mas nós temos de nos 
afirmar, uma vez por todas, no 
panorama europeu e mun-
dial", referiu Carlos Martingo, 
considerando: "Temos uma 
excelente seleção e todas as 
condições para ultrapassar 
este adversário. Queremos 
voltar a sentir o apoio fantás-
tico dopúblico na Póvoa, como 
sentimos no encontro com a 
Polónia". 

"Estamos inteiramente dis-
poníveis para o que a Federa-
ção necessitar, de modo a que 
consiga este apuramento, tão 
importante para Portugal", 
garantiu ainda Aires Pereira, 
presidente da edilidade e um 
ex-praticante de andebol. 

FOl.) k 0, 1.1 

AttredoQuintAna GR FC POrt0 
Humberto Gomes CR ABC 
Hugo Figueira GR Benfica 
Sérgio Barros PE Nilufer 
Dlogo Branquinho PE FC Porto 
Pedro Portela PD Sporting 
Carlos Martins PD ABC 
Tiago Rocha P Sporting 
Daymaro Safina P FC Porto 
Alexis Borges P Barcelona ("C=4', 
Gilberto Duarte LE Wisfa MocktPol) 
Fábio Magalhães LE Chartres(Fra) 
Alexandre Cavalcand LE Benfica 
Nuno Gonçalves LE lstres (Fra) 
Jorge Seva Lb Granollers (Esc.) 
loa° Fen-az LQ Wetdar (Aie) 
DIN» Silva LD Avanca 
Rui Silva C FC Porto 
W-Mon Davyes C Durtherque(Fra) 
Miguel Martins FC Porto 

5~cractu Pauio Jorge Pereira 
Pcttunto:Carlos Martingo 

Guarda-redes: Teimo Ferreira 
NotzGR -Ctiarda mi" PE -INAtd-esou!da. 
PD - PotatirectztP-PLE -Useralosritrxio. 
LO -Late~C - Centrai 
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Pedro Portela não gostou da arbitragem da final da Taça 

Leões atacam Monteiro e Trinca 
••• "Deixamo-nos levar na 
onda de um Benfica muito 
agressivo e de uma arbitra-
gem que não foi justa connos-
co. E esta não foi a primeira 
vez que não fui justa, já foi 
muitas vezes, mas felizmen-
te este foi o último jogo que 
fizeram", disse anteontem 
Pedro Portela, no final dojogo 
com o Benfica, que valeu aos 
encarnados a Taça de Portu-
gal, com críticas claras à atua-
ção da dupla lisboeta Tiago 
Monteiro-AntónioTrinca.As 
queixas dos leões não se ma- 

nifestaram apenas na confe-
rência de imprensa. Cerca de 
duas horas mais tarde, através 
doFacebook, CláudioPedroso 

Telizmente este 
foi o último jogo 
que fizeram" 
PedroPortela 
Ponta-direita do Sporting 

foi ainda mais incisivo. Di-
zendo-se "triste pelo resulta-
do", o lateral-direito escreveu: 
"Ao mesmo tempo sentimos 
uma enorme alegria e alívio 
pela despedida de dois mon-
tes daquela coisa que cheira 
mal se irem embora e espero 
que desta seja de vez". De vol-
ta à conferência de Imprensa, 
o técnico do Sporting, Hugo 
Canela, referiu-se à afirmação 
de Portela: "São palavras du-
ras e ninguém merece ouvir 
isto quando acaba uma carrei-
ra". —12.G. 
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Portugal na máxima força 
R O selecionador Paulo Pereira 
vai ter a Seleção Nacional na má-
xima força para o playaff de apu-
ramento para o Munclial'2019, 
com a Sérvia, que se disputa a 10 e 
14 de junho, respetivamente, em 
N is e Póvoa de Varzim. 

"Acho que será o grupo mais 
forte. Lamento ter poucos dias de 
preparação e de receber os joga-
dores a conta-gotas, principal-
mente Os que jogam no estran-
geiro, mas a Sérvia debate se 
com Os mesmos problemas", 
considerou Paulo Pereira, que 
convocou 20 jogadores, muito 
provavelmente a Seleção com 
mais andebolistas a atuar no es-
trangeiro desde sempre. 

A equipa concentra-se hoje 
em Rio Maior para um estágio de 
três dias, sendo que Nuno Gon - 
çalves e Diogo Silva serão depois 
dispensados quando Gilberto 
Duarte (Wisla Plock ) e João Fer 
raz (Wetzlar) se juntarem ao 
conjunto das quinas, pois ainda 
estão em competição. 

Segue -se a 2 de junho viagem 
para Cluj (Roménia), onde Por - 
tugal disputará dois encontros 
particulares com o Potaissa Tur 
da, vencedor da Challenge. A dia 
8 do mesmo mês, a equipa segue 
para para Nis, na Sérvia. 

CONVOCATORIA 
Alfredo Quintana (GR) FC Porto 

2 Humberto Gomes (GR) ABC 
3 Hugo Figueira (GR) Benfica 
4 Sérgio Barros (PE) Bursa (TIJR) 
5 D. Branquinho (PE) FC Porto 
6 Pedro Portela (PD) Sporting 
7 Carlos Martins (PD) ABC 
8 Tiago Rocha (P) Sporting 
9 Daymaro Salina (P) FC Porto 
to Alexis Borges (P) Barcelona (ESP) 
11 Gilberto Duarte (Ll) Wisia (P01) 
1.2 F. Magalhães (1E) Chartres (FRA) 
13 A. Cavalcanti (I F) Bendita 
14 Nuno Gonçalves (1E) Istres (FRA) 
15 Jorge Silva (I.D) Granollers (ESP) 
16 João Ferraz (1D) Wetzlar (ALE) 
17 Diogo Silva (LD) Avanca 
18 Rui Silva IC) FC Porto 
19 W. Davyes (Cl Dunkerque (FRA) 
20 Miguel Martins (C) FC Porto 
Selecionador: Paulo Pereira 

O adjunto Carlos Martingo, 
que esteve ontem na apresenta-
ção da Seleção na Póvoa de Va r --
zim, quer estar no Mundial: "A 
Sérvia é fortíssima mas nós te - 
mos, de uma vez por todas, de 
nos afirmar no panorama euro-
peu e mundial." 

A Sérvia, treinada por Ljubo - 
mir Obradovic (antigo técnico 
do FC Porto), ainda não divulgou 
a sua convocatória. o A.R. 
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Andebol/Cabo Verde: Desportivo da Praia inicia hoje defesa do título nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e04dcc56

 
Campeão em título defronta, na Ilha do Sal, a Académica local, em jogo referente à primeira jornada
do Grupo C
 
O Desportivo da Praia inicia esta terça-feira, no Polidesportivo dos Espargos, Ilha do Sal, a defesa do
título de campeão cabo-verdiano em andebol sénior masculino, defrontando a Académica local, em
jogo referente à primeira jornada do Grupo C.
 
No mesmo dia, para o Grupo A, os Madrugadores (Santo Antão) defrontam a Académica (Boa Vista),
enquanto no Grupo B Seven Stars (Santiago Sul) joga com o Atlético (São Vicente)o, equipa campeã
de São Vicente.
 
A prova, que decorre até sábado, vai contar com as participações do Desportivo da Praia e Seven
Stars (Santiago Sul), Madrugadores (Santo Antão), Kapa Kobra (Fogo), Picos (Santiago Norte),
Morreirense (Maio), Académica (Sal), Atlético (São Vicente) e Académica da Boa Vista.
 
De acordo com o sorteio realizado este fim-de-semana pela Federação Cabo-verdiana de Andebol
(FCA), Madrugadores (Santo Antão), Morreirense (Maio) e Académica (Boa Vista) integram o Grupo A.
 
O Grupo B é constituído pelas formações do Seven Stars (Santiago Sul), Picos (Santiago Norte) e
Atlético (São Vicente), ao passo que o Grupo C junta as equipas do Desportivo da Praia (Santiago
Sul), Académica do Sal e Kapa Kobra (Fogo)
 
Passam às meias-finais o primeiro classificado de cada grupo e o melhor segundo, de acordo com o
regulamento competitivo da prova.
 
O Desportivo da Praia participa no campeonato de Cabo Verde em sénior masculino como defensor do
título nacional, enquanto o Seven Stars como segundo classificado de Santiago Sul, uma vez que os
militares foram os vencedores do campeonato nesta região desportiva.
 
Na prova feminina, que decorre de 05 a 09 de junho, no Mindelo, São Vicente, vão marcar presença as
equipas de Super Estrelas (Santo Antão), Palmeira (Sal), ABC e Garridos (Santiago Sul), Amarante
(São Vicente) e Picos (Santiago Norte).
 
A mesma situação acontece no escalão feminino, com o ABC a participar como campeã nacional do
regional de Santiago Sul, permitindo assim a participação do Garridos, que ficou na segunda posição.
 
A novidade deste ano, segundo o presidente da FCA, Nelson Martins, é o estabelecimento de um
"ranking" das equipas, o que permite às formações arredadas das meias-finais continuarem na prova
para definição de uma classificação final.
 
Essa lista, segundo o presidente federativo, pode influenciar os próximos campeonatos nacionais em
caso de desistências.
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