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O ANDEBOL IL A Seleçào Nacional 
júnior B masculina iniciou com um 
empate a 30 golos, frente a Croácia, 
o grupo C do Mundial da Georgia. 
Hoje defrontam a Argentina. 
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O ESTARREJA 11. Já a A. Avanca joga 

hoje (1911) para o 3.74.' lugares com o 
B Kings. Perdeu 28-33 com o Halden 
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0 ANDEBOL I. O Sporting venceu o 
Aguas Santas, 40-30, em Jogo-
-treino na Mala, na primeira partida 
dos campeões nacionais nesta pré-
-época. Os maiatos haviam o feito 
um treino como Avanca. 
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Dragões apostam 
em dupla 
-› Gustavo Carneiro e Nuno Hen-
riques aumentam leque de op-
ções para Lars Walther 

Os jovens Gustavo Carneiro e Nuno 
Henriques, 20 anos, aumentam o leque 
de opções do treinador do FC Porto, o 
dinamarquês Lars Walther. O primeiro 
vem de três epocas no Aguas Santas, e 
extremo-direito e fez a formação no CA 
Penafiel, o segundo e guarda-redes. 
chegou aos dragões a meio da 
temporada passada para a equipa B e 
formação júnior, após inicio no AC Fafe, 
em 2004/05. Ambos podem ainda jogar 
na equipa B portista, na 2.' divisão 
nacional, orientada pelo ex -capitão do 
FC Porto, Ricardo Moreira. H. C. 
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O ESTARREJA I. O FC Porto joga hoje 
(21h ) a final do Torneio Internacional 
de Estarreja com os noruegueses do 
Halden.Venceu os japoneses do 
Brave Kings (34-24) no primeiro 

encontro de pre-epoca sob as 
ordens de Lars Walther. 
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ANDEBOL 

Tranquilidade em Boa Hora 
4  Luís Santana contente com 
plantei e confiante em consolidar 
clube nos oito primeiros 

Após o regresso fulgurante ao es-
calão máximo do andebol sénior 
masculino, o Boa Hora estápronto a 
repetir o sucesso. «Mudamos um 
bocadinho a equipa para tentar fa-
zer pelo menos igual ao ano passa-
do. Foi uma boa época, apesar de 
várias contrariedades de lesões. Se 
não as tivermos e com os novos jo-
gadores que trouxeram qualidade, 
poderemos subir alguns degraus e 
consolidar a equipa nos oito primei-
ros, o nosso objetivo», augura o 
treinador Luís Santana, que dispõe 
de sete reforços: o ucraniano Dmytro 
Bruy (ex-Malbork), Num Pinto, Ga- 

briel Cavalcanti (ex-Belenenses), 
João Casal (ex-Vit. Setúbal), André 
Lima, David Pinto (ex -Benfica) e 
Denis Tiselita (ex-Camões). «Qui-
semos trazer mais altura, peso e ex-
periência. Queremos jogar rápido, 
ser mais competitivos e assegurar a 
permanência o mais rapidamente 
possível. Será um campeonato dife-
rente porque as restantes equipas 
mexeram muito e 4, 6 pontos fazem 
toda a diferença e 2 ou 3 vitórias tudo 
podem mudar.» 

Na agenda da pré-época os lisboe-
tas têm o Torneio do Boa Hora, de 23 
a 26 deste mês, com Benfica e São 
Bernardo, e o jogo de apresentação 
de dia 16, como campeão nacional 
Sporting (20.30 h) no pavilhão Fer- 
nando Tavares. HUGO COSTA 

Equipa do Boa Hora quer fixar-se nos oito primeiros lugares do campeonato 2017/18 
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ANDEBOL
| Telmo Martins | 

A crise que o ABC de Braga tem
vivido desde o pedido de demis-
são do presidente da direcção es-
tá perto de chegar ao fim. 

Decorre, hoje, pelas 17.30 ho-
ras, uma Assembleia Geral Elec-
tiva, que tem como ponto único
a eleicção dos órgãos sociais:
Assembleia Geral, Conselho
Fiscal e Administração. A reu-

nião terá lugar no pavilhão Flá-
vio Sá Leite.

Desta Assembleia, para a qual
foram convocados todos acio-
nistas da SAD, espera-se que
saia a nova equipa que irá dirigir
o futuro do clube. Desde a de-
missão do anterior presidente
(por motivos de saúde) até ao
presente momento, a direcção do
clube tem garantido apenas a
gestão mínima do clube, uma
vez que os estatutos obrigam a

que o presidente da direcção te-
nha sempre uma palavra a dizer
nas tomadas de decisão.

Recorde-se que a equipa já se
apresentou aos trabalhos. O
plantel será comandado por Jor-
ge Rito e há uma grande aposta
na formação para a nova época.
O clube apresenta também algu-
mas debilidades financeiras, ra-
zão pela qual só foram contrata-
dos três atletas, Nuno Silva,
Belmiro Alves e Hugo Rosário.

Assembleia Geral da SAD

Futuro do ABC/UMinho discute-se hoje
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Andebol 
feminino foi 
14.9  no Europeu 
Portugal despediu-se no passado 
sábado do Campeonato da Euro- 
pa de sub-19 de andebol feminino 
ao concluir a prova ganha pela 
França, no 14.° posto. 

Num evento que teve lugar na 
Eslovénia a selecção lusa, que 
contou com a madeirense Patrí- 
cia Morais, atleta do Madeira An- 
debol SAD, a selecção lusa so- 
mou três desaires na fase de gru- 
po para depois, na fase final vir a 
somar um total de dois triunfos e 
o mesmo número de derrotas. No 
último encontro e na luta pelo 
13.° e 14.° lugares a equipa das 
Quinas defrontou a Croácia ten-
do perdido por 32-22, com 17-9 
ao intervalo. Nesta partida a an- 
debolista insular voltou a ser cha- 
mada à equipa, mas acabou por 
não apontar qualquer golo. 

De referir que a França ven- 
ceu na final a Rússia por 31-26, 
enquanto a medalha de bronze 
veio a ser conquistada pela Di- 
namarca que venceu a Hungria 
por 28-26. 
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GUILHERME SIMÃO MIERS 
DATA NASCIMENTO 

23-05-2002 (15 anos) 
Andebol 

Praticante de andebol desde 
os 8 anos no CD Bartolomeu 

Perestrelo 
(bambis) 

PEDRO AFONSO RODRIGUES 
ABREU 

DATA NASCIMENTO 
23-05-2002 (15 anos) 

Andebol 
Praticante de andebol desde 
os 6 anos no CD Bartolomeu 

Perestrelo 
(bambis) 

• SUB 20 

Guilherme e Afonso 
cc conquistam" Sporting 

Com apenas 15 
anos conseguiram 
`cativar' desde logo 
o actual campeão 
nacional de 
andebol sénior, o 
Sporting. 
Guilherme e Pedro 
querem chegar 
longe na 
modalidade. 

é para todos e nem todos estão 
preparados. 

Guilherme mostra mesmo uma 
grande confiança, nesta aventura 
como destacou DIARIO. 

"Desde que fomos contactados, 
num primeiro momento, falo por 
mim, senti que tinha pela frente 
um grande desafio a todos os ní-
veis. Tivemos desde logo um gran-
de apoio do nosso treinador e de-
pois claro a minha família, que pe-
rante esta situação nos deram todo 
o carinho. E claro que não é fácil 
partir para Lisboa, deixar tudo 
para trás, amigos, família, mas 
também o facto de irmos viver so-
zinhos, teremos todo o apoio, mas 
vamos passar por dificuldades 
normais mas tenho a certeza que 
nos vai ajudar a crescer". 

Jogar no Sporting e depois o que 
ambicionam na vossa carreira? 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Nasceram no mesmo dia e ano, 2002 
e têm realizado esta primeira etapa 
na prática desportiva lado a lado. E 
será assim nos próximos tempos, 
agora com a camisola do Sporting 
Club de Portugal vestida. 

Iniciados na prática do andebol 
no Clube Desportivo Bartolomeu 
Perestrelo pela mão do técnico 
Hélder Sapeta, Guilherme Miers 
e Pedro Afonso partem para esta 
inédita aventura fora da Madeira 
e longe da zona de conforto, a fa-
mília, cheios de esperança em 
vingar num dos melhores clubes 
portugueses da modalidade. Uma 
oportunidade que tem total apoio 
da família mais chegada. Afinal 
partir para Lisboa e viver sozi-
nhos com idade de iniciados não 

Pedro Afonso não tem dúvidas 
quanto ao principal objectivo. 

"Para já nos ambientarmos o 
mais rápido possível, depois man-
ter o foco nos estudos afinal temos 
muito caminho pela frente. De-
pois, agarrar com as duas mãos 
esta oportunidade. Não será todos 
os dias que isto acontece dai com 
ajuda de muitas pessoas queremos 
crescer, jogar andebol e chegar ao 
mais alto nível da modalidade. 
Contamos com o apoio incondicio-
nal da família, dos responsáveis 
do Sporting, por isso resta da nos-
sa parte muita dedicação, empe-
nho, força de vontade". 

Têm qualidade para singrar 
O técnico Hélder Sapeta tem gran-
des responsabilidades na carreira 
destes dois jovens e não tem dúvi-
das de que vão singrar. Este respon- 

sável explica como surgiu esta porta 
de oportunidades. 

"Tem sido política do nosso clubes 
participar em torneios fora da Região. 
Dessas várias participações surgiu 
posteriormente um contacto dos res-
ponsáveis do Sporting que estavam a 
seguir Guilherme e o Afonso. São dois 
rapazes com um enonnissimo espaço 
de progressão pela frente, são humil-
des, gostam do que fazem, tem na sua 
família um ajuda determinante por 
isso acreditamos que esta situação 
será também uma porta que se abri-
rá quem sabe. Os dois têm talento 
para serem no futuro dois bons ande-
bolistas no panorama nacional, tal 
como o foram o Paulo Vieira, o Ro-
berto Vieira, entre outros. 

Da nossa parte, Bartolomeu Peres-
trelo só podemos estar felizes por 
tudo o que aconteceu. O andebol da 
Madeira também está de parabéns". 
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INCENDIÁRIO 
PEDE REDUÇÃO 
DE PENA 
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33 NOVOS CASOS 
DE INFECÇÃO POR VIH P 3 

!:ATROPELOS 
A LEI" AMEAÇAM 
SUSPENDER 
NOVO SAVOY 

I) ARIO 
de Notícias José Prada admite instar 

judicialmente a CMF a entregar 
documentos recentes P.21 MADEIRA 

Menos seis anos de prisão é desejo do autor do 
foco de incêndio de 2016 em São Roque P.10 

• Atingida pelo fogo, família Pimenta já viveu 
em três casas sempre focada num sonho P.2 

A PROCURA DE INHEIRO 
Três secretários regionais vão hoje a Lisboa reclamar verbas P.7 

• Credibilidade das contas é argumento madeirense P.4 

• LEADER derrama mais de um milhão de euros P.5 
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Beatriz Sousa 
em destaque na selecção 
A selecção lusa de sub-17 de ande- 
bol feminino continua a preparar a 
sua presença no Campeonato da 
Europa, Divisão B, que arranca na 
próxima segunda-feira na Lituâ- 
nia. No passado fim-de-semana a 
equipa realizou, dois encontros 
particulares diante da selecção de 
Espanha, onde averbou uma vitó- 
ria e urna derrota. 

Nestes dois amigáveis a jovem 
madeirense Beatriz Sousa, atleta 
do Club Sports Madeira esteve em  

plano de evidência ao ser a melhor 
marcador nas duas partidas. No 
primeiro jogo, onde Portugal per- 
deu por 32-30 a jogador do Sports 
apontou oito golos, enquanto no 
jogo seguinte voltou a ter 'mão 
quente' apontando sete golos na vi- 
tória lusa por 27-26. 

De referir que a Madeira está 
ainda representada pela guarda- 
redes Rosa Gonçalves (CS Madei- 
ra) e o técnico adjunto Artur Ro-
drigues. P. V. L. 

Atleta do CS Madeira representará Portugal no Europeu de sub-17. 
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ANDEBOt SUB-19 
EIPATN4 NO MUNDIAL 
A abrir o Mundial masculino 
de sub-19, na Geórgia, a 
Seleção Nacional do escalão 
empatou a 30 golos com a 
Croácia, que é vice-campeã 
europeia. Jenilson Monteiro 
foi o melhor marcador luso 
(sete golos). "Foi um 
belíssimo jogo, de altíssimo 
nível para estas idades", 
enalteceu o selecionador 
Paulo Jorge Pereira. Amanhã, 
Portugal defronta a Argenti-
na (13h00). 
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ANDEBOL 

Portugal empata 
no Mundial de sub-19 

Portugal empatou ontem com a 
Croácia, por 30-30, na 1.a jornada do 
Grupo C do Mundial de sub-ig, que 
está a decorrer na Geórgia. Na 2.a jor-
nada, amanhã, a formação portugue-
sa defronta a Argentina. 
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