


Revista de Imprensa

1. Andebol - Marítimo campeão juvenil de andebol, Açoriano Oriental, 08/03/2018 1

2. Andebol - Artística de Avanca vence na Madeira jogo que tinha em atraso, Diário de Aveiro, 08/03/2018 2

3. Andebol - Académica perde na despedida da fase regular, Diário de Coimbra, 08/03/2018 3

4. Assinado o contrato para os Europeus Universitários, Diário de Coimbra, 08/03/2018 4

5. Andebol - Equipas do distrito de Viseu fora do apuramento para a subida, Diário de Viseu, 08/03/2018 5

6. Andebol - Alexis Borges marca e o Barcelona lidera, Jogo (O), 08/03/2018 6

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 11,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73942295 08-03-2018

Marítimo 
campeão juvenil 
de andebol 
A equipa de juvenis do Marítimo 
arrecadou o título de campeão de 
São Miguel de andebol a umajor-
nada do final da competição. 

Em partida da quinta e penúl-
tima jornada da prova organiza-
da pela Associação de Andebol de 
São Miguel, a formação azul da 
Calheta recebeu evenceu o GDCP 
Arrifes por 33-17. 

O Marítimo soma agora nove 
pontos, contra sete da formação 
arrifense e na sexta e última ron-
dada prova, agendada para° pró-
ximo sábado, vai cumprir calen-
dário na receção ao ADE 
Castanheiro. 

A formação do Castanheiro é 
terceira e ultima classificada com 
quatro pontos. • AM 
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Artística de Avanca 
vence na Madeira jogo
que tinha em atraso

CONSISTÊNCIANa terça-feira
realizou-se, finalmente, o jogo
em atraso entre Madeira SAD e
Artística de Avanca, referente à
22.ª jornada do Campeonato
Andebol 1.

O Pavilhão do Funchal foi
palco de um encontro muito
esperado, que, recorde-se, foi
adiado por duas vezes devido
às condições climatéricas que
se fizeram sentir na Madeira
nas últimas semanas. 

A formação orientada por
Carlos Martingo não esteve
bem ofensivamente na pri-
meira metade da partida. Mar-
cou apenas oito golos, pelo que
acabou por sair para o inter-
valo a perder por 11-8. 

O Madeira SAD voltou a en-
trar melhor na segunda parte,
com um parcial de 3-0, mas o
conjunto de Avanca não deu a
partida como perdida e foi re-
cuperando no marcador até
chegar à igualdade a 15 golos.
Na parte final da partida, a for-
mação de Avanca revelou-se
mais consistente, acabando
por vencer por 23-20. 

Reinier Dranquet e Jenilson
Monteiro, autores de seis e cinco
golos, respectivamente, foram
os jogadores em plano de des-
taque na Artística de Avanca.

No sábado, disputa-se a úl-
tima jornada da primeira fase.
A Artística de Avanca joga no
recinto do Boa Hora e inde-
pendentemente do resultado
que obtiver vai terminar a
prova no quinto lugar. |

Equipa de Carlos Martingo deu a volta ao jogo na segunda parte

RICARDO CARVALHAL

Andebol
Campeonato Nacional 1
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A Académica perdeu, por 31-22,
em jogo da 18.ª e última jornada
da fase regular do Nacional da
2.ª Divisão. Os estudantes ne-
cessitavam de ganhar para as-
segurar o 2.º posto e, por con-
seguinte, o acesso à fase final
na qual irá disputar a subida ao
Nacional da 1.ª Divisão. 

A turma escolar conseguiu,
ainda assim, protagonizar um
bom jogo e a meio da segunda
parte “assustou” mesmo o Be-
navente ao conseguir entrar na
disputa pela vitória. A Académi -

ca vai agora disputar a fase de
permanência (começa a 24 de
Março), integrando o Grupo B

(Zona 2), para a qual parte na
última posição, com 11 pontos,
a apenas cinco de distância do

trio composto por Marienses,
Estarreja e SIR 1.º Maio (16 pon-
tos). Sismaria, Juve Lis, Benfica
B (21) e Albicastrense (18) com-
pletam o grupo.

Na formação, a turma aca-
demista fez o pleno vitorioso
em casa. Os minis bateram o
Alavarium (29-21), os infantis
ganharam ao Águeda (27-26) e
os iniciados levaram de ven-
cida a equipa do Alavarium B
(32-17). Por outro lado, os juve-
nis não foram tão felizes e per-
deram na deslocação ao ter-
reno do Águeda, por 25-24.

No sábado, os infantis e os
juvenis jogam em Coimbra di -
ante de Ílhavo (10h00) e Monte
(17h00), respectivamen te. Do-
mingo, os iniciados visitam o
Estarreja (15h00), enquanto os
minis jogam em S. Paio de Olei-
ros (11h30). |

Académica perde na 
despedida da fase regular

Iniciados da Académica venceram o Alavarium, por 32-17

D.R.

Andebol
Provas nacionais
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Assinado o contrato
para os Europeus 
Universitários
Internacional Maior evento multidesportivo decorre em
Coimbra de 13 a 28 de Julho. EUSA e as quatro entidades 
organizadoras nacionais têm tudo acordado
A Universidade de Coimbra, a
Câmara Municipal de Coim-
bra, a Federação Académica do
Desporto Universitário (FADU)
e a Associação Académica de
Coimbra assinaram o contrato
definitivo de atribuição da or-
ganização dos Jogos Europeus
Universitários Coimbra 2018
com a EUSA.

Este contrato prevê todos os
pormenores relativos à organi-
zação do evento, tendo a reu-
nião entre as entidades que as-
sinaram o contrato ainda apro-
vado o orçamento final que
será de 4 milhões de euros, on -
de se incluem as obras nas in-
fraestruturas desportivas que
irão garantir não só o sucesso
da competição como um im-
portante legado para a cidade
e para a comunidade universi-
tária que terá no presente e no
futuro ao seu dispor equipa-
mentos desportivos de exce-
lência que garantem a possibi-
lidade aos alunos de apostarem

simultaneamente nas suas car-
reiras académicas e desporti-
vas.De recordar que este será o
maior evento multidesportivo
alguma vez realizado em Por-
tugal, contando com a presença
de mais de 4.000 atletas oriun-
dos de 40 países e 350 univer-
sidades que contarão com o
apoio de 1.000 voluntários.

De 13 a 28 de Julho de 2018,
Coimbra recebe a 4.ª edição

dos EUG, depois da estreia em
2012, em Córdoba (Espanha),
seguido de Roterdão (Holan -
da) em 2014 e de Zagreb (Croá-
cia), em 2016.

Os EUG Coimbra 2018 terão
13 modalidades em acção: an-
debol, badminton, basquete-
bol, basquetebol 3x3, canoa-
gem sprint, futebol, futsal, judo,
remo, rugby sevens, ténis, ténis
de mesa e voleibol. |

D.R.

Parceiros fecharam os contratos e aprovaram o orçamento
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Terminou no passado fim-de-
semana a primeira fase do
Campeonato Nacional de Se-
niores Masculinos prova que
corresponde à 3.ª Divisão Na-
cional. De acordo com o regu-
lamento da prova só passam
à fase da subida à 2.ª Divisão
Nacional os quatro primeiros
classificados de cada fase re-
gional. 

No que diz respeito à prova
organizada pela Associação de
Andebol de Aveiro que englo-
bou as equipas filiadas na As-
sociação de Andebol de Viseu
e a Escola de Andebol Falcão
Pinhel (AA Guarda), os apura-
dos foram: Ílhavo AC que ven-
ceu a fase, o Alavarium AC, CD
Feirense e o SC Beira-Mar. 

Os aveirenses garantiram a

presença na fase da discussão
da subida, devido ao seu me-
lhor 'goal-average' em relação
à ACD Monte que também fez
43 pontos. 

O Académico de Viseu aca-
bou a prova na sexta posição
da tabela classificativa, com 34
pontos, voltando assim a não
atingir a meta do apuramento.

Os concorrentes que fica-
ram abaixo do 4.º classificado
podem agora optar pelas ha-
bituais provas complementa-
res organizadas pelas Associa-
ções de Andebol do Porto e de
Aveiro, de forma a manterem
os seus atletas em competição
até ao final da temporada. 

Recorde-se que na época
anterior a equipa academista
escolheu participar na prova
complementar organizada
pela Associação de Andebol do
Porto, competindo com equi-

pas de valor superior, tendo
obtido excelentes resultados.

As restantes equipas do dis-
trito de Viseu e a formação
guardense ainda não manifes-
taram, ainda, a sua intenção
de participar em qualquer
prova complementar.  SC |

CLASSIFICAÇÃO
18.ª jornada

Académico-Sanjoanense B     32-24
CD Feirense-Alavarium AC      32-25
ACD Monte-EA F. Pinhel            41-19
ADEF C.Sal-EA M.ª Beira           24-21
Ílhavo AC-SC Beira-Mar              32-26

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                 18   15    1      2  618-45849
Alavarium               18   14    0      4  593-40546
CD Feirense          18   13    1      4  592-45545
SC Beira-Mar       18   12    1      5  596-43843
ACD Monte          18   11    3      4  553-45743
Académico            18       7    2      9  504-48834
Sanjoan. B               18       6    1   11  459-50431
ADEF C.Sal            18       4    0   14  426-50026
EA M.ª Beira          18       3    1   14  425-53725
EA F.Pinhel             18       0    0   18  231-73518

Andebol
Nacional Seniores Masc.

Equipas do distrito de Viseu fora
do apuramento para a subida
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ANDEBOL 

Alexis Borges marca 
e o Barcelona lidera 
~TO nmio 
••• Em Espanha, o andebol 
teve jogos para a Liga e para a 
Taça. No campeonato, o Bar-
celona reforçou a liderança ao 
bater o La Rioja (27-19), com 
Alexis Borges a marcar um 
golo. Na Taça do Rei, na pri-
meira mão da quarta elimina-
tória, o Anaitasuna, de Filipe 
Mota, perdeu 26-22 com o 
Cuenca. 

Na Polónia, o dia também 
foi destinado a encontros da 
Taça, com o Wisla Plock, de 
Gilberto Ferraz (não foi utili-
zado), a passar à ronda seguin-
te depois de vencer fora o 
Spajnia Gdynia (30-33). 

Na liga francesa, Wilson  

Davyes ficou em branco no 
jogo em que a sua equipa, o 
Dunkerque, recebeu oAix. Os 
visitantes venceram por 30-
31. Ainda em França, mas na 
Proligue, o Istres, de Nuno 
Gonçalves, isolou-se ainda 
mais no primeiro posto e está 
mais perto da subida, ao bater 
o St. Marcel, por 29-21, com 
um golo do português. 

Na Alemanha, °sorteio di-
tou que o Wetzlar, de João Fer-
faz, encontre o Hannover -
terceiro na Bundesliga - nas 
meias-finais daTaça. No outro 
encontro, o Magdeburgo en-
frenta o RheinNeckar Lowen, 
que lidera a liga. Os jogos rea-
lizam-se a 4 e 5 de maio. 
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