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AGENDA 

SURF 
Pro Santa Cruz 2018 
Praia de Santa Cruz, até dia 29. 

AMANHA 

FUTEBOL 
Académica - FC Porto B 
Jogo da 33.a jornada da II Liga. 

AMANW1. 

ANDEBOL 
Belenenses - Boa Hora 
Ronda 6 do Nível Derrotados. 
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BEIRA-MAR                                    35

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Daniel Oliveira; João Maio (2), André
Marques (1), André Miranda (1), Mli-
narzik Lourenço (4), Bernardo Gonçalves
(3) e Fernando Marques (7) - sete inicial -
Fábio Magalhães, Diogo Portas, Ricardo
Senos (4), Artur Duarte (4), João Vieira
(4), Diogo Batalha (2), Leandro Santos (5),
Francisco Nunes e Sérgio Costa.

INFESTA                                            29

Treinador: Paulo Guimarães.
Carlos Carvalho; Diogo Caldas (2), Nuno
Soares (7), Diogo Duarte (1), Pedro
Seabra (2), Aarão Rocha (6) e Alexandre
Gomes(5) - sete inicial - Bruno Pinto,
Pedro Ferreira (4), André Pinto (1),
Hugo Teixeira e  Ricardo Silva (1).

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 60 espectadores.
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais (A.A. Braga).
Oficial de Mesa: Fernando Carvalho
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 15-12.

Avelino Conceição

Sabendo que uma vitória diante
do último classificado o reco-

locava, de novo, na luta pela su-
bida à 2.ª Divisão Nacional, o
Beira-Mar não facilitou e foi
mais forte do que o Infesta, ven-
cendo justamente por números
claros, após um jogo em que
comandou sempre a marcha

do marcador. Agora fica depen-
dente do que conseguir fazer
daqui para a frente nesta fase
de promoção.

A equipa “auri-negra” entrou
bem no encontro, com grande
disponibilidade para o jogo,

mos trando saber bem o que ti-
nha que fazer. E a verdade é que
foi marcando golos de belo efei -
to, apesar de ter tido sempre
uma boa resposta da equipa de
São Mamede Infesta, que du-
rante a primeira parte nunca

deixou a equipa local fugir no
marcador, chegando ao inter-
valo com três golos de desvan-
tagem (15-12).

Mas com uma entrada a todo
o gás na segunda metade, o
Beira-Mar alargou a diferença
para seis golos (21-15), o que
desde logo lhe permitiu encarar
o jogo com outra tranquilidade
e jogar então mais no erro do
adversário, aproveitando mes -
mo algum desnorte dos visitan -
tes, que nunca mais consegui-
ram colocar em perigo o triunfo
da equipa aveirense.

O Beira-Mar acabou por con-
firmar o triunfo por margem
confortável, perante um Infesta
que, desta forma, mantém a úl-
tima posição da tabela. Já o
conjunto “auri-negro” continua
dentro do objectivo, sendo, por
isso, de capital importância pa -
ra as suas aspirações o próximo
confronto diante do Alavarium,
marcado para o próximo sá-
bado. Uma derrota poderá dei-
xar a equipa de Eugénio Barto-
lomeu em grandes dificuldades
para o que resta da 2.ª Fase da
Zona 1 do Campeonato da 3.ª
Divisão Nacional.

Num jogo por vezes mal dis-
putado, a dupla de arbitragem,
que cometeu algumas falhas,
acabou por estar ao nível da
partida. |

Vitória permite
continuar a acreditar
Superioridade Formação “auri-negra” esteve sempre na frente do marcador
na recepção ao Infesta, vencendo naturalmente o último classificado

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Fernando Marques foi o marcador de serviço da equipa “auri-negra

PAULO RAMOS
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Alavarium
falha presença
na final

A equipa sénior feminina do
Ala varium/Love Tiles falhou o
apu ramento para a final do
“play-off” da 1.ª Divisão. O con-
junto orientado por Carlos Nei -
va, depois de ter perdido o pri-
meiro jogo em casa (17-30), es -
ta va “obrigado” a vencer o “Jogo
2” no recinto do Madeira SAD
pa ra levar esta eliminatória das
meias-finais para a “negra”. Mas,
a verdade, é que sucumbiu ao
poderio do conjunto insular
num jogo em que voltou a equi-
librar a primeira parte (perdia
por 16-14), mas que, no segundo
tempo, não impediu a equipa
ma deirense de vencer (29-21).

Ana Silva, com seis golos, foi
a jogadora mais efectiva do Ala-
varium, que, defensivamente,
não conseguiu parar a dupla
Beatriz Sousa/Mónica Soares
(ex-jogadora do clube aveiren -
se), que terminou o jogo com 18
golos, nove cada. Agora, o Ala-
varium vai disputar a terceira
posição da prova, em que terá
pela frente o Maiastars, jogando
a primeira partida em casa, no
próximo sábado.|

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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Agenda desportiva - Amanhã

FUTEBOL
AF VISEU

Divisão de Honra
26.ª jornada
Amanhã
Penalva Castelo-Sampedrense,
Lamelas-CA Molelos, Sop. Lamego-
Vouzelenses, Paivense-Mangualde,
Moim.ª Beira-AD Sátão, Resende-
Castro Daire, Carregal do Sal-GDC
Roriz e Nespereira FC-Silgueiros.

Futebol Jovem
- Fases fInais 

Juniores
3.ª jornada
Amanhã
Sp. Lamego-Viseu 2001, Cinfães-
Repesenses, Mortágua FC-AD
Sátão.

Iniciados
3.ª jornada
Amanhã
Vale de Açores-Viseu 2001,
Lusitano FC-Repesenses e Cracks
Lamego-CD Cinfães.

Benjamins Sub-11
4.ª jornada
Amanhã
O Crasto-CRC Santo André

- Taça AF Viseu
Juniores - série B
3.ª jornada
Amanhã
Cracks Lamego-Molelos, Penalva
Castelo-Tondela e Mangualde-
Nespereira FC.

Juniores - série C
3.ª jornada
Amanhã
Vouzelenses-Os Viriatos e SC
Tarouca-Silgueiros.

Juvenis - série A
2.ª jornada
Amanhã
Penalva do Castelo-Os Viriatos e
Académico B-UD Sampedrense.

Iniciados - série A
3.ª jornada
Amanhã
Viseu United FC B-FC Ranhados

Infantis sub-12 - série C
2.ª jornada
Amanhã
Lusitano FC-Carregal do Sal.

Benjamins sub-11 
- série D
2.ª jornada
Amanhã
Académico B-Vouzelenses.

ANDEBOL
ANDEBOL NACIONAL

Juvenis Femininos 
- 2.ª Fase - Zona 2
7.ª jornada
Amanhã
CA S.Félix da Marinha-AA S. Pedro
do Sul.

Juvenis Masculinos 
- 2.ª Divisão - 2.ª Fase
Zona 1 - 9.ª jornada
Amanhã
AD Afifense-GC Tarouca

Juvenis Masculinos 
- 2.ª Divisão - 2.ª Fase
Zona 2 - 9.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida-SIR 1.º de Maio e AA
S.Pedro do Sul-AD Sanjoanense B.

Juvenis Femininos 
- 2.ª Fase - Zona 2
7.ª jornada
Amanhã
CA S.Félix da Marinha-AA S. Pedro
do Sul

ANDEBOL AA VISEU

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão 
9.ª jornada
Amanhã
Armamar FC-EA Moimenta da
Beira, Académico B-Academia
Andebol de S. Pedro do Sul e Melros
de Germil-Guarda Unida.́

ATLETISMO
Corrida do Futuro
Viseu
Amanhã
Prova no Parque Urbano da Radial
de Santiago para atletas jovens
organizada pelo Grupo Desportivo
“Os Ribeirinhos”.  Partida às 10h00.

Grande Prémio
“Joaquim Ramalho” 
São Pedro do Sul
Amanhã
Prova organizada pela autarquia em
homenagem a um dos pioneiros da
modalidade no concelho. Partida às
10h00 na Avenida Sá Carneio.

GP Lamego-Avões
Lamego
Amanhã
Prova com 14 quilómetros é uma
das mais antigas do distrito de Viseu
e vai ter início na Avenida Dr. Alfredo
de Sousa.

V Corrida da Liberdade 
Trancoso
Amanhã
Partida do Largo D. Dinis, em
Trancoso, será dada às 10h00.

BASQUETEBOL
Torneio Aberto 
- Sub-14 e Sub-16
Masculino 
Fase única
Amanhã
Clube Bola Basket-ABAB (16h00
Pav. Municipal de São Pedro do Sul).

Campeonato Nacional
de Sub-14 Masculino
- 2.ª Fase Norte
Fase única
Amanhã
ASSCR Gumirães-Ovarense (11h00
– Pavilhão Desportivo do Fontelo.  

Campeonato Distrital
Sub-14 Feminino
5.ª Fase
Amanhã
ASS Caparrosa/AE Cândido
Figueiredo-ABA (11h00-Pavilhão
Municipal de Tondela) Página 4
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ANrWROI 

Avanca critica saída de Martingo 
O presidente do Avanca, José 

Costa, não gostou nada que o FC 
Porto fosse ao seu clube contratar 
o treinador Carlos Martingo, que 
substituiu interinamente o dina-
marquês Lars Walther, que será 
rendido pelo sueco Magnus An-
dersson em 2018/19 nos dragões. 

"Foi uma situação desconfortá - 
vel pois fomos apanhados de sur-
presa. Apesar de haver uma liga-
ção forte com Martingo e de já es-
tarmos a preparar a próxima épo- 

ca, deixámo-lo sair. Fez em Avan -
ca um excelente trabalho e não lhe 
queríamos tirar esta oport unida 
de. Vai trabalhar para um clube 
que oferece outras condições", re -
velou José Costa a Record. 

°dirigente do clube de Estarreja 
deixou a equipa sob o comando de 
Marco Sousa (ex- adjunto de Mar-
tingo), mas o Avanca está à procu - 
ra de técnico: "Será português e 
com ambição, tendo como base de 
trabalho a formação de jovens." 

José Costa, que pela primeira 
vez viu o Avanca (atual classifi-
cado) apurar-se para o Grupo A do 
campeonato pede, agora, que não 
lhe vão 'roubar' jogadores, pois 
espera poder "aumentar o nível da 
fasquia napróxima época". E des-
mistificou a ligação ao FC Porto: 
"Se somos o FC Porto B? A prova 
que não somos é que conseguimos 
empatar e tirar pontos a esse rival. 
Temos boas relações com o FC 
Porto e com outros clubes." o A.R. 
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Arranque da 
segunda fase 
1.4 ca)ni ç u( 'Men] a sei,iunda se - 
mana das fases finais dos campeo-
natos nacionais universitários em 
Aveiro, com o lançamento de sai-
cia a ser dado pela Associação Aca-
démica da universidade de Évora, 
no basquetebol feminino. 

A academia de Évora venceu o 
primeiro encontro do dia, frente a 
Trás - os - Montes e Alto Douro, 
numa jornada em que se disputa-
ram mais cie 40 duelos em cinco 
diferentes modalidades: basque-
tebol feminino, andebol, futsal e 
voleibol masculino e rugby 7s. o 
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A7 Segunda semana de competição abre com 40 encontros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc95c59

 
Esta terça-feira é dia de conhecer as equipas apuradas para a fase a eliminar
 
Por Record
 
Começou na segunda-feira a segunda semana de competição das Fases Finais dos Campeonatos
Nacionais Universitários - Aveiro 2018, com o "lançamento" de saída a ser dado pela Associação
Académica da Universidade de Évora, no basquetebol feminino. A academia de Évora venceu o
primeiro encontro do dia, frente à academia de Trás-os-Montes e Alto Douro, num dia em que se
disputaram mais de 40 encontros em cinco diferentes modalidades: basquetebol feminino, andebol,
futsal e voleibol masculino e rugby 7s. O rugby 7s, que entrou hoje em prova, conhece o seu campeão
nacional universitário já amanhã, sendo uma das modalidades com apuramento para os Jogos
Europeus Universitários, que vão decorrer em Coimbra. Já no futsal masculino, uma modalidade com
tradição no desporto universitário, as bancadas contaram com a presença de um adepto especial no
primeiro dia. O Selecionador Nacional, atual campeão europeu, Jorge Braz, esteve de olho nos jovens
estudantes-atletas que estão a disputar o título nacional universitário. Esta terça-feira, é dia de
conhecer as equipas apuradas para a fase a eliminar, em mais um dia de competição que volta a
superar as cinco dezenas de partidas, nas modalidades em disputa.
 
23.04.2018 23:49
 
Record
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