


Revista de Imprensa

1. Começa hoje o  primeiro  teste   aos EUSA Games, Diário As Beiras, 24-04-2017 1

2. CS Madeira afastado após prolongamento, Diário de Notícias da Madeira, 24-04-2017 2

3. Marítimo ganha ao Gondomar em andebol, Diário de Notícias da Madeira, 24-04-2017 3

4. Andebol - Dois jogadores do ABC na seleção, Diário do Minho, 24-04-2017 4

5. Andebol - Fábio Magalhães chamado à Seleção, JM, 24-04-2017 5

6. Andebol - CS Madeira falha  meias, JM, 24-04-2017 6

7. Andebol - Marítimo vence em Gondomar, JM, 24-04-2017 7

8. Andebol - Definida meia-final do campeonato feminino, Jogo (O), 24-04-2017 8

9. Lusos vencem em Espanha, Polónia e Macedónia, Jogo (O), 24-04-2017 9

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9


A1

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 12,28 x 30,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69219903 24-04-2017

Começa hoje o 
primeiro “teste” 
aos EUSA Games

111 Arranca hoje, em 
Coimbra, o primeiro gran-
de teste à organização 
dos EUSA Games 2018: os 
Campeonatos Nacionais 
Universitários 2016/2017. 

Até ao próximo dia 5, 
mais de dois mil jovens 
atletas estarão na cidade 
dos estudantes para as fa-
ses fi nais da competição, 
numa organização con-
junta entre a Federação 
Académica do Desporto 
Universitário (FADU), 
DG/AAC, Universidade de 
Coimbra e Câmara Mu-
nicipal.

O relvado principal, 
campo de râguebi e pavi-
lhões 1 e 3 do Estádio Uni-
versitário, o Polivalente de 
Palheira, o Pavilhão do São 
João, o Pavilhão Augusto 
Correia, o Polidesporti-
vo de Ventosa do Bairro, 
o Campo da Arregaça, o 
Campo do Vale do Fôjo e 
o Pavilhão Multidesportos 
Mário Mexia são os palcos 
dos campeonatos, que vão 
envolver 35 clubes dife-
rentes, em representa-
ção de 23 instituições do 
Ensino Superior. Canoa-
gem, futsal, basquetebol, 
râguebi, andebol, hóquei 
em patins, voleibol e fu-

tebol são as modalidades 
que estarão no centro de 
todas as atenções.

No lançamento da ini-
ciativa, que se realizou no 
início de abril, Alexandre 
Amaro destacou o objeti-
vo de “relançar o desporto 
na academia e na univer-
sidade” num evento que 

será encarado como “um 
teste para o encontro in-
ternacional que chega a 
Coimbra dentro de pouco 
mais de um ano”.

Já o presidente da FADU, 
Daniel Monteiro acredita 
que a “enorme tradição 
desportiva” da “Meca 
dos Estudantes” (Coim-
bra, entenda-se) será a 
“chave” do sucesso desta 
edição dos Campeonatos 
Universitários. “Será uma 
oportunidade de partilha 
de experiências e emoções 
entre mais de dois mil 
atletas e um grande teste 
à efi cácia da nossa organi-
zação. O sistema desporti-
vo nacional estará com os 
olhos nesta competição”, 
afi rma o responsável.

A Câmara Municipal de 
Coimbra, parte ativa na 
organização do evento, 
dará apoio logístico e dis-
ponibilizará os recintos 
desportivos.

Refira-se que a cerimó-
nia de abertura das fases 
finais dos Campeonatos 
Nacionais Universitários 
2016/2017 está agenda-
da para esta noite, pelas 
21H00, no Pátio das Es-
colas.
|e| Bernardo Neto Parra

RCampeonatos Nacionais Universitários começam hoje, em Coimbra 
RCerimónia de abertura realiza-se hoje, pelas 21H00, no Pátio das Escolas

Cidade será invadida por atletas universitários durante quase duas semanas

Desporto 
Campeonatos 
Nacionais 
Universitários

Desporto 
Campeonatos 
Nacionais 

i 6 Modalidades  Canoagem, futsal, basquetebol, 
râguebi, andebol, hóquei em patins, voleibol e futebol 
são as modalidades que integram a prova, que se vai 
prolongar até ao próximo dia 5 de maio, em vários 
pontos da cidade.

Fases fi nais dos Campe-
natos Nacionais Univer-
sitários iniciam-se hoje 
e terminam a 5 de maio

1   FADU, AAC, UC e 
Câmara Municipal 
são as entidades 
organizadoras

2   Pátio das Escolas 
será o palco da 
cerimónia de 
abertura

3   23 instituições do 
Ensino Superior 
representadas

DR
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Sara Gonçalves ajudou com 11 golos nesta partida. 

MODALIDADES 

CS Madeira afastado 
após prolongamento 
DISPUTA DO 
PROLONGAMENTO 
FOI CASTIGO PESADO 
PARA A EQUIPA DA 
DO CS MADEIRA 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O SIR 1.° Maio/ Colégio João Bar-
ros, vai ser o adversário do Madei-
ra Andebol SAD nas meias-finais 
do Campeonato Nacional da I Di-
visão em seniores femininos, de-
pois de ontem ter batido na dispu-
ta da terceira e derradeira partida 
chamada "negra", o CS Madeira 
por 30-24, resultado obtido após a 
disputa de um prolongamento. No 
final do tempo regulamentar as 
duas formações estavam empata-
das as 23 golos, com 15-13 ao inter-
valo favorável às madeirenses. 
Um desfecho injusto para a equi-
pa comandada pelo técnico Mar-
co Freitas que ao longo deste en-
contro foi superando barreira 
atrás de barreira, mas ainda assim 
conseguindo manter-se no co-
mando do marcador. A escassos  

minutos do final o Sports vencia 
por 23-20, vantagem que não se-
gurou, com as madeirenses depois 
do empate a 23-23 a falharem um 
livre de sete metros a quatro se-
gundos do fim. No prolongamento 
a equipa da casa obtém um parcial 
de 7-1, terminando com o sonho 
do Sports em chegar às meias fi-
nais do 'nacional' da I Divisão. O 
CS Madeira vai agora disputar a 
fase de apuramento entre o quinto 
e oitavo classificado, defrontando  

o Juventude de Lis, dia 29 de abril 
em Leiria. O segundo encontro 
será no Funchal dia 6 de maio. Em 
caso de empate o terceiro encon-
tro realiza-se no dia 7 de maio. 
Caberá ao Madeira Andebol SAD 
disputar uma das meias finais 
com o SIR 1.° Maio/Colégio João 
Barros. Primeiro jogo na Marinha 
Grande dia 29 de abril. Segundo 
jogo no Funchal dia 6 de maio. Em 
caso de empate a 'negra' será no 
dia seguinte também no Funchal. 
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Marítimo ganha ao Gondomar em andebol 

Na II Divisão em andebol masculino, o CS Marítimo embora 
actuando na condição de visitado, jogou de facto em casa do 
Gondomar Cultural, uma partida referente à segunda fase desta 
competição. A vitória dos madeirenses comandados pelo técnico 
Paulo Vieira veio a ser pela margem mínima, 29-28, e tendo ido 
para o intervalo a perder por 18-15. 

Página 3



A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 7,70 x 17,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69221430 24-04-2017
andebol

Dois jogadores 
do ABC na seleção
Diogo Branquinho e Ricardo Pesqueira, ambos 
do ABC/UMinho foram convocados pelo sele-
cionador de andebol, Paulo Pereira, para  o está-
gio e  jogo frente à Suíça, a realizar entre os dias 
30 de abril a 7 de maio.

Os jogadores convocados: João Moniz (Bele-
nenses), Alfredo Quintana (FC Porto), Hugo Fi-
gueira (Benfica), Fábio Antunes (Benfica), Dio-
go Branquinho (ABC), Pedro Portela (Sporting), 
António Areia (FC Porto), Tiago Rocha (Orlen), 
Daymaro Salina (FC Porto), Ricardo Pesqueira 
(ABC), Rui Silva (FC Porto), Wison Davyes (Ces-
son Rennes), Miguel Martins (FC Porto), Gilberto 
Duarte (Orlen), Nuno Pereira (Creteil), Alexan-
dre Cavalcanti (Benfica), Fábio Magalhães (Ma-
deira SAD), Jorge Silva (Granollers) e Miguel Ba-
tista (Avanca).

A Seleção Nacional concentra-se às 16h00, de 
30 de abril, no Browns Sports & Leisure Club, 
em Vilamoura, onde irá preparar o primeiro en-
contro com a Suíça, para onde viajará no dia 2 
de maio. 

No dia 4 de maio, Portugal enfrenta a Suíça, 
em Biel/Bienne, em jogo a contar para a terceira 
jornada do Grupo 5 da Qualificação, com início 
marcado para as 19h00 locais, menos uma hora 
em Portugal Continental. 

A comitiva lusa regressa a Portugal no 
dia 5 de maio e volta a instalar-se no Browns 
Sports & Leisure Club, em Vilamoura, onde 
irá preparar o segundo encontro com a sele-
ção suíça. 

No domingo, 7 de maio, às 15h00, Portugal 
recebe a Suíça, no Pavilhão Desportivo Munici-
pal de Loulé, com transmissão em direto pe-
la TVI24.
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Fábio Magalhães, melhor
marcador do Madeira SAD, foi
convocado para integrar o es-
tágio da Seleção Nacional de
Andebol com vista à prepara-
ção dos dois jogos com a Suí-
ça, segundo revelou, no sába-
do, o selecionador nacional,
Paulo Pereira.   Em conferên-
cia de imprensa realizada na
Câmara Municipal de Loulé, o
selecionador deu a conhecer
o lote de 19 convocados para
o estágio, que irá servir tam-
bém para escolher os 16 irão
viajar para a Suíça e depois
defrontar os helvéticos em
Portugal, respetivamente
para as 3.ª e 4.ª jornadas da
qualificação para o Euro 2018,
que irá decorrer na Croácia.

ANDEBOL
FÁBIO MAGALHÃES 
CHAMADO À SELEÇÃO 
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OCS Madeira falhou ontem o
acesso às meias-finais do
“play-off” do Campeonato da

1.ª Divisão Feminina de Andebol
ao perder, no 1.º prolongamento,
com a formação do SIR 1.º Maio /
ADA CJ Barros.
Na 1.ª mão, a equipa de Marco

Freitas havia vencido, em casa,
por 28-25, mas veio a permitir
um terceiro jogo após perder 26-
23, na visita ao reduto das adver-
sárias. 
No “jogo da negra”, o Sports

Madeira foi para o descanso a
vencer por 13-15. Contudo, a equi-
pa de Marcos Freitas deixou-se

empatar, a 23-23, deixando a de-
cisão para os prolongamentos. A
equipa da casa apenas um tempo
extra, já que venceu por 30-24. 
No sábado, passaram à fase se-

guinte do “play-off” o Madeira
SAD, campeão em título, mais o
Colégio de Gaia e o Alavarium.
Nos “quartos”, o Colégio de Gaia
venceu os dois jogos com o Clube
Andebol de Leça, tendo o mesmo
feito sido repetido pelo Alavarium
ante o Maiastars, e, como era es-
perado, também pelo Madeira
SAD de Sandra Fernandes, que
não deu hipóteses ao Juve Lis.
JM

CS Madeira falha “meias”
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O Marítimo venceu ontem,
em Gondomar, a equipa do
Cultural local por 29-28,
em jogo relativo à 5.ª jor-
nada do Campeonato Na-
cional da II Divisão de an-
debol, fase final.
A equipa madeirense foira
para o intervalo a perder
por 15-18, mas conseguiu
chegar à vitória após uma
grande exibição nos minu-
tos fianis do encontto. 

ANDEBOL
MARÍTIMO VENCE
EM GONDOMAR
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AMBOL DR= MEIA-FINP1 
DO CAMPEONATO•FEM11110 
Ao vencer ontem, no terceiro jogo dos 
quartos de final do play-off, o Sports Madeira 
por 30-24, após prolongamento (23-23 no 
tempo regulamentar), o João de Barros 
tomou-se a quarta equipa a aceder à meia-
final do Nacional feminino de andebol. Os 
outros apurados são o Madeira SAD, o 
Alavarium e o Colégio de Gaia, os quatro 
melhores da primeira fase do torneio. — 
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Cinco andebolistas lusos venceram nos 
países onde jogam. Na Polónia, o Wisla Plock, 
de Tiago Rocha e Gilberto Duarte, bateu o 
Chroby, por 21-29. Em Espanha, o Granollers, 
de Jorge Silva, derrotou o Puente Genil (31-
26) e o Guadalajara, de Filipe Martins (três 
golos), fez o mesmo ao Puerto Sagunto (25-
23). Na Macedónia, o Rabotnik, de Sérgio 
Barros (cinco), ganhou ao Pelister (27-24). 
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