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Sporting Horta recebe
campeão Sporting
AndeboL O campeão Sporting
vai iniciara defesa do título nacional de andebol em casa do
recém-promovido Sporting da
Horta, em]. de setembro, ditou
ontem o sorteio realizado em
Oeiras, em Lisboa. Na primeira jornada, o vice-campeão
Benfica recebe o ISMAI e o FC
Porto o Madeira SAD. À quintajornada, prevista para 29 de
setembro, terá lugar o clássico
FC Porto-Sporting, no Dragão
Caixa, e na ronda seguinte, em
6 de outubro, os 'leões' recebem

o Benfica. O FC Porto-Benfica
tem lugar na 12.4 e penúltima
jornada da primeira volta do
campeonato nacional, a disputar em duas fases, prevista para
decorrer em 1 de dezembro. A
primeira fase, de 01 de setembro a19 de março de 2019, será
disputada por 14 equipas, a
duas voltas, todos contra todos,
após o que os seis primeiros
transitam para o grupo A, com
metade dos pontos, que irá decidir o campeão, e os restantes
para o B. *Lusa
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mais Andebol
SUB-20.Seleção masculina
qualificou-se para a ronda
O principal do Europeu de Celje,
Eslovénia, na qual defronta,
amanhã, a Hungria. Ontem
venceu a Dinamarca (31-29)
na 2.2 jornada (Gr. D).
«Estamos no Main Round
com muito mérito e vamos
tranquilos para o próximo
jogo », disse o técnico Nuno
Santos.
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ANDEBOL ANDEBOL 1
Miguel Laranjeiro e Sérgio Figueiredo no sorteio do principal campeonato

Histórico
e mediático
Sorteio teve transmissão inédita em
canal aberto °Jogos grandes à 2.a ronda
por

ANTÓNIO BARROS

ELA primeira vez
na história do andebol português, o
sorteio do principal campeonato da
modalidade foi ontem transmitido em direto em canal
aberto, na TVI e TVI24, resultado da parceria entre a
Federação de Andebol de
Portugal e a estação sediada em Queluz.
Sérgio Figueiredo, diretor
de programas da TVI, foi o
anfitrião de serviço, tendo
recebido com simpatia e galhardia os dirigentes federativos, representados ao mais
alto nível pelo presidente do
organismo, Miguel Laranjeiro, os dois protagonistas
que tiraram as bolinhas do
sorteio e prolongaram a for-

p

PRINCIPAIS
CONFRONTOS *
JORN.
2:

JOGO

Sporting-ABC
FC Porto-Sporting
6:
Sporting-Benfic
8.
ABC-FC Porto
9:
Benfica-ABC
12: FC Porto-Benfica
15:
ABC-Sporting
18: Sporting-FC Porto
19: Benfica-Sporting
21:
FC Porto-ABC
22:
ABC-Benfica
25: Benfica-FC Porto

malização do protocolo por
mais uma temporada.
«Esta é a formalização de
uma relação que já existe há
um ano e meio. A TVI tem a
consciência de que tem feito crescer a visibilidade da
modalidade. Em 2017/18 tivemos a transmissão de mais
de 20 jogos com uma audiência de cerca de três milhões de espetadores», sublinhou Sérgio Figueiredo,
que também agradeceu aos
clubes a flexibilidade para
ajustarem os horários dos
jogos.
Miguel Laranjeiro enalteceu o papel da estação neste
crescente processo de mediatização. «Está a fazer um
verdadeiro serviço público.
O andebol é uma modalidade dinâmica e que tem progredido imenso. E isso também se deve à nossa

flexibilidade no relacionamento com a TVI. Vamos ganhar sobretudo em visibilidade», constatou o líder
federativo, que ocultou pormenores relativos às questões financeiras do protocolo existente até junho de 2019.
O campeonato andebol-

Fase de grupos é objetivo

-1 vai ser transmitido quase em regime de... exclusividade, pois os canais televisivos do Benfica, Sporting e
FC Porto continuarão a dar
os diretos dos seus jogos em
casa.
«Mas os jogos da Taça de
Portugal, Supertaça e das
diversas Seleções Nacionais
serão transmitidos apenas
pela TVI», ressalvou Miguel
Laranjeiro.

DATA
08/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
03/11/2018
10/11/2018
01/12/2018
22/12/2018
09/01/2019
23/01/2019
02/02/2019
09/02/2019
02/03/2019

* A primeira fase do Campeonato A-1de
andebol decorre entrel de setembro e 9
de março de 2019

As três equipas portuguesas que se inscreveram nas competições europeias de clubes da próxima época — Sporting (Liga dos
Campeões), Benfica e FC Porto (Taça EHF) têm todas o mesmo
objetivo: atingir a fase de grupos das respetivas competições.
«Para o Sporting era crucial passar as primeiras eliminatórias
e chegar à Liga dos Campeões. Mas, primeiro, teremos de ultrapassar o Metalurgic Skopje, da Macedónia», frisou Carlos Galambas, diretor do andebol do Sporting. José Magalhães, responsável
pelo andebol portista, alinha pelo mesmo diapasão. «Chegar à
fase de grupos é crucial para a evolução do andebol português, seja
na Taça EHF seja na Liga dos Campeões. São provas que fazem os
andebolistas portugueses evoluírem», rematou.
A. B.

Têm a palavra

30 ANOS DE TOPO
O sorteio do campeonato
é completamente indiferente
para o ABC. Vale o que vale e não
devemos enfatizá-lo. Apenas
vamos pensar jogo a jogo. Há 30
anos que andamos no topo, mas
não temos os mesmos
argumentos financeiros que os
nossos adversários

CARLOS MATOS
vice-presidente do ABC

ATACAR O TÍTULO
O FC Porto entra sempre
para atacar o título. Na última
temporada o campeonato foi
claramente dominado pelo
Sporting. Mas ainda estamos à
espera de uma decisão da FPA
sob o nosso protesto
relativamente ao campeonato
de há duas temporadas

JOSÉ MAGALHAES
Diretor do

FC porto

PARA VENCER

OS ETERNOS

Não existem sorteios
favoráveis, pois num
campeonato que envolve 14
equipas, todos têm de jogar com
todos. O Benfica entra sempre
para vencer, seja qual for a prova.
Esta será a segunda temporada
do técnico Carlos Resende, que
realizou trabalho meritório

O sorteio tem uma
importância relativa. Temos é de
estar preparados quando o
campeonato arrancar no dia 1 de
setembro. Sem menosprezar o
valor de outras equipas como
ABC, Benfica e FC Porto que
connosco continuam a ser os
eternos candidatos ao título

FILIPE GOMES

CARLOS GALAMBAS

Diretor do nenfica

Diretor do Sporting
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Competição de Sub-18 com algumas das melhores equipas da Europa

Juventude de Mar vence em Itália
torneio de andebol feminino
ANDEBOL
| Sampaio Azevedo|

A equipa de andebol feminino
do Centro Social da Juventude
de Mar, de sub-18, de S. Bartolomeu do Mar, concelho de Esposende, venceu o prestigiado
Torneio Internacional Interamnia Word Cup,que se realizou
entre 5 e 11 de Julho, em Abruzzo, Teramo, Itália.
A equipa da beira-mar esposendense conseguiu mais um
feito que vem engrandecer o seu
longo historial na modalidade de
andebol ao vencer a 46.ª edição
do Interamnia Word Cup, ao
derrotar, na final, a equipa polaca do UKS Pantery por um expressivo 24-14.
A equipa orientada pelo treinador Paulo Martins alcançou o
terceiro lugar na primeira fase
da prova, tendo, inclusive, perdido com esta mesma equipa polaca pela diferença de dois golos
(13-15). Por outro lado, e para

DR

Jovens esposendenses foram a Itália ganhar prestigiado torneio internacional

disputar a final, as meninas da
Juve Mar derrotaram na meia final a formação russa do Saint
Petersburgh HC.
Para o técnico Paulo Martins a
participação da equipa de Esposende constituiu um “verdadeiro
cartaz promocional da modalidade dado o enorme prestígio do
torneio. Por outro lado, foi uma
experiência maravilhosa para as
atletas que foram exemplares em
todos os sentidos. A conquista
deste torneio constituiu um orgulho para a equipa e para as
atletas que estão de parabéns pelo excelente trabalho promocional da modalidade”.
Por sua vez, o presidente do
Centro Social da Juventude de
Mar, Fernando Cepa, considerou
que a equipa de Mar “prestigiou
a freguesia, o concelho, a região
e o próprio país” e enalteceu a
“atitude fantástica das atletas”
que conseguiram um feito que
“engrandece a história do clube
de Esposende. Só podemos estar

+ resultados
Pantery, 15 - Juve Mar, 13
Libreville, 9 - Juve Mar, 21
Sorgenfri, 13 - Juve Mar, 22
S. Petersb., 13 – Juve Mar, 11
Pays Riolais, 19 – Juve Mar, 32
Lanester H., 16 – Juve Mar, 22
Juve Mar, 31 – NHC Teramo, 4
HS Hascovo, 14 – Juve Mar, 20
Geneve, 12 – Juve Mar, 19
Fiorentina H., 9 - Juve Mar, 16

satisfeitos e orgulhosos com este
feito magnífico.” E concluiu:
“valeu a pena o esforço dos que
se empenharam nesta actividade
que foi um prémio para as atletas e um sonho vivido pelos dirigentes e pelas mães que acreditaram no projecto,”
O Torneio Interamnia World
Cup vai na 46ª edição. Ao longo
destes anos apenas mais duas
equipas portuguesas venceram o
torneio, a AC Sismaria, em sub18 masculinos, em 2010 e a
CMM Imaculada, em sub-14 femininos, em 2007.
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Andebol

“Vai ser muito difícil a
manutenção dos quatro”

PRESIDENTE da Associação de Andebol de Braga faz votos pela manutenção
de quatro clubes no Andebol 1, mas admite que vai ser “muito difícil”.
ANDEBOL 1
| Rui Serapicos |

Ontem o campeonato nacional
Andebol 1 teve o lançamento
inicial com a realização do seu
sorteio - incluindo quatro clubes
inscritos na AAB - Associação
de Andebol de Braga.
Além do ABC/UMinho, que na
ronda inaugural recebe o Avanca
e na segunda visita o Sporting,
recorde-se que a prova conta
ainda com mais três emblemas
minhotos: o Arsenal da Devesa,
o AC Fafe, que garantiram a permanência no escalão e ainda o
Fermentões, colectividade vimaranense que assegurou a promoção - o Xico Andebol desceu.
O presidente da AAB, Manuel
Moreira, contactado ao telefone
pelo Correio do Minho, mesmo
fazendo votos para que esse ob-

jectivo seja conseguido, admitiu
que manter os quatro clubes do
Minho no Andebol 1 “vai ser
muito difícil”.
Aquele responsável apontou
“vários factores”, referindo logo
à cabeça a “falta de jogadores de
nível competitivo para abastecer

lll
Uma semana antes
do Campeonato Nacional
Andebol 1, o Fórum Braga
acolhe as supertaças
nacionais de andebol
masculino e feminino
e a gala onde vão ser
premiados atletas,
treinadores e dirigentes
que mais se distinguiram.

as equipas da região, tendo em
conta que, além destes quatro
clubes há ainda, muito perto, no
Andebol 1, mais três clubes da
Associação de Andebol do Porto
e um clube da Associação de
Aveiro”. Outro factor apontado
ainda por Manuel Moreira é o do
nível financeiro, com clubes de
outras geografias a poderem dispor de orçamentos muito acima.
Ainda assim, o presidente da
AAB, embora lamentando a descida do Xico Andebol - “vamos
esperar que volte a subir já nesta
época”, disse - saudou a promoção ao Andebol 1 do Fermentões. “Nem toda a gente sabe,
mas este clube já tinha andado
há décadas no escalão maior do
andebol nacional. Nessa medida,
é um regresso. Mas o formato da
competição não era o actual e,
por isso, podemos considerar

DR

Manuel Moreira, presidente da Associação de Andebol de Braga

uma estreia, com o interesse de
começar o campeonato a jogar
em Fafe, em casa de um clube
viznho, que podemos considerar
assim, vão ambos jogar para o

mesmo campeonato”.
De resto, manifestou adiante a
sua satisfação por, mais uma
vez, o Andebol 1 oferecer “muitos dérbis regionais”.
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CALENDÁRIO ANDEBOL 1 2018/2019
ABC/UMinho recebe Avanca mas visita Sporting na segunda ronda; Arsenal da Devesa começa campeonato no Restelo, a visitar o Belenenses

Fafe-Fermentões: vai haver um dérbi minhoto na jornada inaugural
1.ª Jornada, 1 Set:
Benfica - Maia
FC Porto - Madeira
Fafe - Fermentões
ABC/UMinho - Avanca
Horta - Sporting
Belenenses - A. Devesa
Á. Santas - Boa Hora

6.ª Jornada, 6 Out:
Fermentões- Belenenses
Boa Hora - Madeira
Avanca - Maia
A. Devesa - FC Porto
Horta - Fafe
ABC/UMinho - Á. Santas
Sporting - Benfica

2.ª Jornada, 8 Set:
Maia - Belenenses
Madeira - Benfica
Fermentões - FC Porto
Avanca - Á. Santas
Sporting - ABC/UMinho
A. Devesa - Horta
Boa Hora - AC Fafe

7.ª Jornada, 13 Out:
Fermentões - Boa Hora
Madeira - Avanca
Maia - Sporting
DR FC Porto - Horta
Fafe - ABC/UMinho
Belenenses - Á Santas
Benfica - A. Devesa

3.ª Jornada, 15 Set:
Maia - Madeira
Benfica - Fermentões
FC Porto - Boa Hora
Á. Santas - Sporting
ABC/UMinho - Devesa
Belenenses - Horta
Fafe - Avanca

Carlos Matos, delegado do ABC, ontem no sorteio

4.ª Jornada, 22 Set:
Madeira - Belenenses
Fermentões - Maia
Boa Hora - Benfica
Sporting - Fafe
A. Devesa - Á. Santas
Horta - ABC / UMinho
Avanca - FC Porto

5.ª Jornada, 29 Set:
Madeira - Fermentões
Maia - Boa Hora
Benfica - Avanca
Fafe - A. Devesa
Á. Santas - Horta
Belenenses - ABC
FC Porto - Sporting

8.ª Jornada, 3 Nov:
Boa Hora - Belenenses
Avanca - Fermentões
Sporting - Madeira
Horta - Benfica ABC/UMinho FC Porto Á. Santas - Fafe
A. Devesa - Maia

9.ª Jornada, 10 Nov:
Boa Hora - Avanca
Fermentões - Sporting
Madeira - A. Devesa
Benfica - ABC/UMinho
FC Porto - Á. Santas
Belenenses - Fafe
Maia - Horta

12.ª Jornada, 1 Dez:
Belenenses - Sporting
A. Devesa -Avanca
Horta - Boa Hora
Á Santas - Madeira
Fafe - Maia
FC Porto - Benfica
ABC - Fermentões

10.ª Jornada, 17 Nov:
Avanca - Belenenses
Sporting - Boa Hora
A. Devesa - Fermentões
ABC/UMinho - Maia
Á. Santas - Benfica
Fafe - FC Porto
Horta - Madeira

13.ª Jornada, 5 Dez:
Sporting - A. Devesa
Avanca - Horta
Boa Hora - ABC
Madeira - Fafe
Maia - FC Porto
Benfica - Belenenses
Fermentões - Á. Santas

11.ª Jornada, 24 Nov:
Avanca - Sporting
Boa Hora - A. Devesa
Fermentões - Horta
Maia - Á. Santas
Benfica - Fafe
Belenenses - FC Porto
Madeira - ABC/UMinho

14.ª Jornada, 15 Dez:
Maia - Benfica
Madeira - FC Porto
Fermentões - Fafe
Avanca - ABC/UMinho
Sporting - Horta
A. Devesa - Belenenses
Boa Hora - Á. Santas
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DÉRBI MINHOTO
NA PRIMEIRA RONDA
DO ANDEBOL 1
O sorteio do Andebol 1 ditou
um dérbi minhoto entre
Fermentões e AC Fafe logo
na primeira jornada.
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NACIONAL DE ANDEBOL

AC Fafe-CCR Fermentões e ABC-Avanca
na abertura do campeonato da I Divisão
sorteio do Andebol 1
ditou um dérbi minhoto entre o AC
Fafe e o CCR Fermentões logo na primeira
jornada. O ABC/UMinho
começa a prova em casa, com o AAAvanca, enquanto o Arsenal da Devesa começa a prova com
uma deslocação ao reduto do Belenenses.
A primeira fase, de 1 de
setembro a 19 de março de
2019, será disputada por 14
equipas, a duas voltas, todos contra todos, após o
que os seis primeiros transitam para o grupo A, com
metade dos pontos, que
irá decidir o campeão, e
os restantes para o B.
No grupo B, oito equipas irão decidir entre si as
posições classificativas do
sétimo ao 14.° lugar e, consequentemente, as permanências no principal escalão e a despromoção à II
Divisão.
O que ditou o sorteio
realizado, ontem, na sede da Federação Portuguesa de Andebol:

j

4.` jornada (22 set)
Horta-ABC/UMinho
Avanca-Porto
Arsenal-Águas Santas
Sporting-Fafe
Fermentões-ISMAI
Madeira SAD-Belenenses
Boa Hora-Benfica
5.° jornada (29 set)
Madeira SAD-Fermentões
ISMAI-Boa Hora
Benfica-Avanca
Fafe-Arsenal
Águas Santas-Horta
Belenenses-ABC/UMinho
Porto-Sporting
6.° jornada (6 out)
Fermentões-Belenenses
Boa Hora-Madeira SAD
Avanca-ISMAI
Arsenal-Porto
Horta-Fafe
ABC-Águas Santas
Sporting-Benfica
7.° jornada (13 out)
Fermentões-Boa Hora
Madeira SAD-Avanca
ISMAI-Sporting
Porto-Horta
Fafe-ABC/UMinho

Belenenses-Águas Santas
Benfica-Arsenal

CAMPEONATO AnmoL 1
2018/2019

8.° jornada (3 nov)
Boa Hora-Belenenses
Avanca-Fermentões
Sporting-Madeira SAD
Horta-Benfica
ABC/UMinho-Porto
Águas Santas-Fafe
Arsenal-ISMAI
g.' jornada (10 nov)
Boa Hora-Avanca
Fermentões-Sporting
Madeira SAD-Arsenal
Benfica-ABC/UMinho
Porto-Águas Santas
Belenenses-Fafe
ISMAI-Horta
10.° jornada (17 nov)
Avanca-Belenenses
Sporting-Boa Hora
Arsenal-Fermentões
ABC/UMinho-ISMAI
Águas Santas -Benfica
Fafe-Porto
Horta-Madeira SAD

Fermentões-Horta
ISMAI-Águas Santas
Benfica-Fafe
Belelenenses-Porto
Madeira-ABC/UMinho
12.` jornada (1 dez)
Belenenses- Sporting
Arsenal-Avanca
Horta-Boa Hora
Águas Santas-Madeira

Fafe-ISMAI
Porto-Benfica
ABC-Fermentões
13.` jornada (5 dez)
Sporting-Arsenal
Avanca-Horta
Boa Hora-ABC/UMinho
Madeira SAD-Fafe
ISMAI-Porto
Benfica-Belenenses

Fermentões-Águas Santas.
Três
minhotos
Esta época, três equipas minhotas disputam a
prova, as mesmas da época passada: o CCR Fermentões ocupa a vaga do
Clube Desportivo Xico
Andebol.

11.° jornada (24 nov)
Avanca-Sporting
Boa Hora-Arsenal

PARA JOGOS CASEIROS DO ARSENAL

1." jornada (1 set)
Belenenses-Arsenal
Águas Santas-Boa Hora
Sp. Horta-Sporting
ABC/UMinho-AAAvanca
AC Fafe-CCR Ferrnentões
Benfica-ISMAI
Porto-Madeira SAD
2.* jornada (8 set)
Arsenal-Horta
Boa Hora-Fafe
Sporting-ABC/UMinho
Avanca-Águas Santas
Madeira SAD-Benfica
Fermentões-Porto
ISMAI-Belenenses
3.° jornada (15 set)
Belenenses-Horta
Fafe-Avanca
ABC/UMinho-Arsenal
Águas Santas-Sporting
Benfica-Fermentões
Porto-Boa Hora
ISMAI-Madeira SAD

Maximinos "validado"
como alternativa
ao Flávio Sá Leite
O Arsenal da Devesa, que nas últimas temporadas jogou as suas partidas caseiras no Pavilhão
Flávio Sá Leite, poderá disputar alguns jogos no
Pavilhão Municipal de Maximinos.
O último encontro da primeira fase — receção ao Sporting — terá lugar em Maximinos, até
porque o ABC/UMinho recebe, no mesmo dia
e à mesma hora (dia 9 de março, pelas 18h00),
o Boa Hora.
A Federação de Andebol homulogou, portanto, o Pavilhão de Maximinos, mas o Arsenal da
Deves a vai jogar, preferencialmente, na catedral
do andebol. A equipa arsenalista, que vai para o
terceiro ano no primeiro escalão do andebol,
pretende jogar as partidas caseiras à tarde — nas
épocas anteriores disputou sempre as suas partidas à noite —, mas isso está, claro, dependente
da vontade do ABC/UMinho.
Pedro Vieira da Silva
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1 - Fiquei contente com a eleição do António Fontes para Presidente do Clube Naval do Funchal.
Homem do desporto, dirigente há alguns anos, "meu" vice-presidente na Associação de Andebol da
Madeira, dirigente da Federação Portuguesa de Andebol, com o qual tive a oportunidade de conviver e
lhe reconhecer todas as suas capacidades como homem e como dirigente...
Conhecedor, atento e dedicado às causas que assume, vai injetar "sangue novo" no CNF,
proporcionando novas e melhores condições aos seus associados e melhorando desportivamente os
resultados do clube.
Não é homem de se por em bicos de pé, nem trabalha para a fotografia, candidatou-se por gosto,
paixão e desejo de fazer novas coisas, por isso, resta aos associados do clube, mesmo os mais
cépticos, saberem aguardar pelos resultados... António Fontes, vai demonstrar, em contraponto com a
frontalidade e espírito crítico da sua escrita, que tanto "azedou" importantes figuras da nossa praça,
que é capaz de liderar um clube desportivo, com responsabilidade, competência, coerência,
irreverência, inovação e muita qualidade, porque afinal é um homem de causas e coisas, sendo o
desporto uma das suas grande referências.
Tenho pena não ser sócio do Clube Naval do Funchal...
2 - Gosto do "uniãozinho" da bola... Tenho alguma simpatia por este clube, talvez por meu avô
paterno ter sido seu dirigente, ou, quiçá por "darem sempre uma mãozinha" na rivalidade entre
Nacional e Marítimo!!!
Vamos ao que interessa...
Depois de duas descidas de divisão, nos últimos minutos, em condições duvidosas (?), não
entendemos a pasmaceira, inoperância e adormecimento das suas gentes... Jamais queremos por em
dúvida a capacidade dos seus dirigentes, nem discutir as razões das descidas de divisão, mas é
determinante e urgente, que alguém apareça a dar um murro em cima da mesa e acordar o clube
para a realidade.
Perder uma, ou mais batalhas, não significa perder uma guerra... o desânimo não poderá apoderar-se
dos unionistas, que terão de saber traçar novos rumos, encontrar outras motivações e, com
perseverança, partir à conquista de novas etapas, sem repetir os erros do passado.
O associativismo terá de estar sempre presente num clube centenário, de enorme importância para a
Madeira. É fundamental, uma maior participação dos unionistas, na revitalização do clube, dando-lhe
outra dinâmica desportiva, nas diferentes modalidades, com principal incidência para todo o futebol.
Ninguém é insubstituível, as pessoas passam e o clube fica, agora é preciso encontrar o tónico
adequado para a transformação do União... É preciso conferir dignidade institucional ao Clube,
fazendo-o regressar às vitórias e aos sucessos, implementando um Plano de crescimento, liderado
pelas pessoas mais capazes e apoiado por todos os seus associados e simpatizantes.
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Força União... A União faz a força!!!
3 - O "Torneio Cristiano Ronaldo Campus" é uma aposta ganha.
Foram 76 equipas, 31 clubes, registando-se a presença de 10 equipas estrangeiras em representação
de 6 clubes... Mais, foram 1008 atletas na plataforma do torneio e 155 pessoas no staff do mesmo.
Para aqueles que aposta no binómio desporto/turismo, temos de realçar a presença de 250 atletas de
fora da Região, que foram acompanhados por mais de 300 familiares, destacando-se a presença de
quadros diretivos de clubes estrangeiros, encantados com a Região e com o nível organizativo do
torneio.
É tempo de dizer: FINALMENTE, O NACIONAL ORGANIZA UM EVENTO COM QUALIDADE E
NOTORIEDADE
Mais, soube aproveitar, gerir e divulgar a imagem do MAIOR futebolista do Mundo, cujo processo de
iniciação ao futebol teve uma das origens no Clube Desportivo Nacional... Bem hajas, Cristiano
Ronaldo pelo disponibilidade e apoio dado ao Torneio, em reconhecimento pela sua passagem no
Nacional.
Parcerias importantes que são para repetir... É importante agarrar estas oportunidades,
transformando-as em sucessos desportivos, ganhando prestígio e referência no futebol jovem de
Portugal.
Relativamente ao futebol jovem do Nacional, regista-se uma saída em massa de jovens atletas para o
rival Marítimo, para composição da equipa de Sub-23, projeto rejeitado pelos nacionalistas, a exemplo
da decisão já tomada em relação às equipas "B", não dando continuidade ao trabalho desenvolvido
nos escalões mais jovens...
No futuro, aquando da formação dos plantéis da sua principal equipa, será "obrigado" a recrutar
jogadores a outros clubes em detrimento da formação natural do seu jovem atleta... são opções!!!
4 - Sabendo-se que no projeto de Rui Alves, "Ganhar o Futuro", a aposta nas modalidades amadoras é
uma realidade, importa saber se no "caderno de encargos" do clube, está prevista a organização de
um evento desta envergadura, ao nível da Natação e/ou da Ginástica, modalidades mais
representativas do clube.
Fica o repto, na esperança que, a partir da próxima época desportiva, a aposta nestas modalidades
será mesmo uma realidade...
2018-07-21 08:47:00
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:I* 4 Depois da vitória sobre a França, a Seleção Nacional volta
a surpreender no Europeu sub-20, impondo-se, ontem, à Dinamarca

Portugal já está
entre os melhores
Ao vencer a Dinamarca,
por 31-29, a seleção de
menores de 20 anos de
Portugal garantiu, na
Eslovénia, o acesso ao Main
Round do Europeu, fase
que irá dar a conhecer as
equipas semifinalistas
••• Continua a revelar-se
sensacional e surpreendente
a campanha da seleção portuguesa de sub-20 no respetivo
campeonato da Europa, a decorrer até ao próximo dia 29,
na cidade eslovena de Celje.
Tendo disputado, e vencido,
dois dos três jogos do Grupo D,
Portugal carimbou, antes de
jogar amanhã com a Hungria,
a passagem à fase seletiva desta prova. Para tal, levou a melhor sobre duas potências do
andebol mundial, sejaem que
categoria for, como são os casos de França e Dinamarca.
Depois de na véspera ter alcançado urna das mais importantes vitórias neste escalão,
precisamente sobre a França
(32-28), ontem superou a Dinamarca, por 31-29 (14-11 ao
intervalo). Os comandados de
Nuno Santos efetuaram uma
exibição sem quebras, mantendo um nível (alto) que permitiu estar quase sempre confortável no marcador, ou pelo
menos a não ter decorrer atrás
de um resultado adverso. Portugal chegou a comandar por
cinco golos de vantagem, mas
nos últimos quatro minutos
teve de desfazer um empate
(28-28), marcando três golos,
contra um dos escandinavos.

jovens portugueses estão a causar sensação no Europeu de sub-zo

Diogo Silva,
lateraldireito do
Avanca, fez
12 golos
frente à
Dinamarca,
depois de
ter sido o
melhor
marcador
português,
na véspera,
com nove
golos aos
franceses

"A vitória sobre a França foi
muito importante para percebermos que podemos vencer
qualquer equipa", realçou o
selecionador nacional. "A intensidade destejogo foi muito
elevada e obrigou-nos a rodar
algumas peças importantes.
Estamos no Main Round com
muito mérito", congratulouse Nuno Santos.

GRUPO D
Portugal•Dinarnarca
Hungria-França

1."PORTUGAL
2."França
3."Dinamarca
4."Hungria
França-Dinamarca
Portugal-Hungria

2.. JORNADA
31-29
23.34

VED M-5 P
2 2 O O 63-57 4
2 1 O 1 62-55 2
7. 1 O 1 52-53 2
2 O O 2 45-47 O
Amanhã (1611001
Amanhã (18h00)

Sporting-ABC na segunda jornada
O bicampeão Sporting irá encarar os outros três candidatos ao título nas seis primeiras jornadas do Campeonato
Nacional 2018/19, cujo sorteio teve ontem lugar, com
início marcado para 1 de setembro. Os leões recebem na
segunda jornada o ABC e na quinta visitam o FC Porto,
exatamente antes de jogarem com o Benfica no Pavilhão
João Rocha. O FC Porto-Benfica está agendado para a I2.a
e penúltima ronda da primeira fase.
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2018-07-20 22:20
Na reta final, os dinamarqueses ainda reduziram, chegando ao empate, mas Portugal assumiu as
rédeas da partida e recuperou a vantagem. A seleção portuguesa venceu esta sexta-feira a Dinamarca
por 31-29, na segunda jornada do Grupo D do campeonato da Europa de sub-20, em Celje, na
Eslovénia, assegurando a qualificação para a ronda principal. A equipa lusa, que na estreia já tinha
vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo do jogo ao longo do primeiro tempo,
saindo para o intervalo a vencer por 14-11. No segundo tempo, a Dinamarca conseguiu reduzir a
diferença para um golo (17-16), mas, com o decorrer do encontro, Portugal conseguiu aumentar a
vantagem para cinco golos. Na reta final, os dinamarqueses voltaram a reduzir e chegaram mesmo ao
empate, a 28 golos, com quatro minutos para jogar, mas a seleção lusa voltou a assumir as rédeas da
partida, recuperando a vantagem. O treinador da equipa lusa, Nuno Santos, citado pela assessoria de
imprensa da Federação de Andebol de Portugal, destacou a intensidade elevada do encontro, embora
considere que Portugal tenha sido quase sempre a melhor equipa em campo. Diogo Silva, jogador
emprestado pelo FC Porto ao Avanca, brilhou com nove golos. "A vitória de ontem (quinta-feira) foi
muito importante para percebermos que podemos vencer a qualquer equipa. A intensidade deste
encontro foi muito elevada, o que nos forçou a rodar algumas peças importantes, daí a aproximação
no marcador. Estamos no Main Round com muito mérito e muito contentes com a resposta da equipa.
Amanhã (sábado), iremos descansar, apesar de termos treino, e vamos muito tranquilos para o
próximo encontro com a Hungria", afirmou o treinador.
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Sporting inicia defesa do título na Horta
O campeão Sporting vai iniciar a defesa do título em casa do Sporting da Horta, nos Açores, a 1 de setembro, ditou ontem o sorteio realizado em Oeiras. Restantes jogos da primeira ronda: Benfica-ISMAI, F.C. Porto-Madeira SAD, Belenenses- Arsenal da Devesa, Águas
Santas-Boa Hora, ABC-Avanca e AC Fafe-Fermentões.
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UM EXEMPLO
A COMPETIR E A
FORMAR ATLETAS
CALE sagrou-se campeão nacional em juvenis
femininos. Quarto título na formação em cinco anos
Álvaro Gonçalves
desporto@jnpt

ANDEBOL Fundado a 24 de
setembro de 1999, o Clube
de Andebol de Leça da Palmeira (CALE) respira ande-

bol por todos os poros. Nasceu da necessidade de arranjar solução para mais de
uma centena de praticantes
e também para manter vivo
o andebol em Leça da Palmeira, depois de o Leça FC

ter extinguido a modalidade em julho do mesmo ano.
Com 19 anos de existência,
o CALE é hoje uma referência no panorama nacional
ao nível da competição sénior e da formação, tendo

Meio: Imprensa

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos
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equipas em todos os escalões, desde os bambis aos seniores, tanto em masculinos como em femininos.
Na génese eram as equipas
masculinas as mais fortes,
mas com o passar dos anos
as femininas foram ganhando importância e são atualmente a bandeira do clube.
"Não foi uma mudança propositada. Simplesmente, as
pessoas responsáveis pelo
andebol feminino foram
mais dedicadas. Mas digo
isto sem desvalorizar o trabalho que foi feito no masculino, porque também aí
houve ciclos muito bons".
Quem o diz é João Santos,
sócio-fundador do CALE e
atual treinador dos bambis,
dando como exemplo Diogo Oliveira, que recentemente assinou contrato
profissional com um clube
alemão.

A equipa sénior feminina
compete na primeira divisão e na formação são vários
os títulos conquistados a nível nacional. O mais recente foi alcançado este ano pelas juvenis, após dois anos a
serem vice-campeãs. As juniores ficaram entre as seis
melhores equipas portuguesas. Já as iniciadas términaram a fase final do campeonato no terceiro lugar,
após duas épocas consecutivas a sagrarem-se campeãs
nacionais.
"Nos últimos cinco anos, o
CALE foi quatro vezes campeão nacional em algum escalão de formação. Temos
várias atletas nas seleções
jovens e temos conseguido
fomentar o escalão sénior",
afirma Luís Prata, treinador
das juvenis. "Tem sido um
projeto bem sucedido porque estamos na primeira di-

Luís Prata conduziu
as juvenis ao título
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Pais e filhos

O CALE tem equipas em todos os escalões
masculinos e femininos. A aposta na formação
tem rendido ao clube títulos nacionais e regionais

visão feminina há dez
anos", corrobora Vasco Ramos, responsável pela equipa sénior.
Paula Prata é a presidente
do clube e realça o bom trabalho realizado na formação
social, educativa e desportiva dos atletas. "Temos que
ensiná-los a saberem ganhar, mas não a qualquer
custo. Felizmente, temos
conseguido isso", afirma,
destacando a união entre
todos os escalões. "Somos
uma autêntica família. Passamos tanto tempo juntos
em convívios que já me sinto quase como mãe deles",
atira.
O caminho trilhado é de
sucesso, como comprova o
Instituto Português do Desporto e Juventude, que reconheceu o CALE como melhor clube formador no andebol feminino em 2017. •

CLUBE DE ANDEBOL
DE LEÇA DA PALMEIRA
(CALE)

Fundação: 24/09/1999
Sócios: 400
Atletas na formação: 216
Palmarés: Feminino campeão nacional juvenis
(2018), iniciadas (2014. 2016
e 2017), infantis (2004, 2005)
minis (2012); Masculino Campeão nacional 2.'1
divisão juvenis (2010), 2.0
divisão iniciados (2011)
Treinos: 3 vezes por
semana

Filipe Rocha

Francisco Carneiro

Funcionário no aeroporto

Economista

"Sabia que o CALE
tinha uma formação
de topo e decidi trazer
a minha filha. Ela
adora. Foi uma aposta
certa, sem dúvida"

"Há um apoio muito
grande aos miúdos.
Criamos um bom
espírito e
praticamente somos
todos amigos"

Sandra Conde

Catarina Freitas

Brandbuilder

Juvenil, 17 anos

"Existe um espírito
de equipa, de união
e de amizade muito
grande. Fazem aqui
amigos para a vida e
isso é importante"

"A união é o que nos
destaca das outras
equipas e é muito
por causa disso que
conseguimos ganhar
campeonatos"

Raquel Guedes

Mafalda Ferraz

Iniciada, 14 anos

Infantil, r3 anos

"Entrei para o andebol
por iniciativa de uma
amiga minha. Tinha
nove anos, agora
tenho 14 e estou
a gostar muito"

"Experimentei o
andebol e adorei.
Entrei com a minha
irmã e o que mais
gosto é-de jogar em
equipa"

Pedro Monteiro
Paula Prata,
a presidente
que se sente
quase a mãe
de todos os
atletas,
e João Santos,
o sócio-fundador
que treina
os bambis

Bamb i, 7 anos
_.

"Adoro jogar aqui e de
jogar em equipa, mas
também de marcar
muitos golos. Gosto
muito dos amigos que
tenho aqui e dos
treinadores"

Mensalidade: 15 ouros
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t'UROPEU SUB-20

Portugal na luta
pelas medalhas
Com. 9 golos de Diogo Silva,
Portugal vingou se ontem da Dinamarca no Europeu da Eslovénia
em sub-20, ao bater (31-29) em
Célje a turma nórdica e garantir o
r lugar do Grupo D, com consequente apuramento para a Main
Rounddas medalhas. Amaior potência no escalão, com quatro
medalhas de ouro, uma prata e
um bronze em Europeus, e que
bateu Portugal na final de 2010,
andou sempre atrás, sem capaci dade para superar a defesa das
quinas. A perder (11-14) ao intervalo, a Dinamarca reagiu e chegou
ao empate (28- 28), mas Portugal
matou o jogo. Na mesma série, a
França venceu (34-23) a1-Iungria,
que ciefron ta amanhã as quinas. a
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ANDEBOL

BICAMPEÃO ATACADO
POR TRÊS FRENTES
Benfica, FC Porto e ABC
querem destronar o
Sporting no Campeonato,
que ontem foi a sorteio

FASE REGULAR
JORNADA (i setembro)
Sp. Horta-Sporting
Benfica-Maia ISMAI
FC Porto-Madeira SAD
ABC-Avanca
Belenenses-Arsenal

FEDERAÇÃO
DE ANDEBOI
DE PORTUGA!.

ALEXANDRE REIS

O sorteio da fase regular do
Campeonato teve ontem uma in é dita transmissão direta pela TV124,
que promete acompanhar uma
prova aliciante. E os clubes estão
preparados, sendo ponto assente
que os principais candidatos, Ben fica, FC Porto e ABC, querem destronar o hicarnpeão Sporting.
Carlos Galambas, diretor leonino, não (léu muita importáncia ao
calendário: "Estamos preparados
para ganhar todos os jogos, sem
deixar de respei tar os-adversários.
Queremos ganhar tudo internamente e passar a fase de grupos da
Champions. Devido à Europa, va mos ter de adiar alguns jogos,
como o FC Porto-Sporting da 5'
jornada, a29 de setembro."
Para além clo clássico no Dragão, os leões jogam ai" ronda al de
setembro, na visita à Horta, recebendo, depois, o ABC a 8 do mesmo mês. A receção ao Benfica da 6,
ronda será a 6 de outubro.
O Campeonato mantém os
mesmos moldes, com 14 equipas a
disputarem a fase regular (duas
voltas). A última jornada (26') realizar-Se- á a 9 de março de 2019. Os
Seis primeiros discutirão o Grupo A
que conduz ao título, com metade
dos pontos ganhos na 1' fase.
Filipe Gomes, dirigente do Ben fica, está confiante: " Não houve
grandes preferências, emboraseja

Águas Santas-Boa Hora
AC Fafe-Fermentões
DUELO ENTRE CANDIDATOS

Sporting-ABC (2' jornada/8 set.)
FC Porto-Sporting (sa jornada/29 set.)
Sporting-Benfica (6a jornada/6 out.)
ABC-FC Porto (8a jornada/3 nov.)
Benfica-ABC (93 jornada/to nov.)
FC Porto-Benfica (12a jornada/1 dez.)

CC
CL

PARCERIA. Miguel Laranjeiro (FAP) com Sérgio Figueiredo (TVI24)

bom não apanhar os maiores ri vais no início. Esperamos unia
época melhor, pois a equipa man tém-se, com mais um ou outro reforço que serão mais-valias. Queremos ganhar tudo a nível interno
e chegar aos grupos da EFIF."
Já José Magalhães, diretor do FC
Porto, quer vencer o campeonato
e o daépocade 2016 /17: "O sorteio
é sempre a mesma coisa para nós,
pois entramos sempre para ga-

nhar. A épocapassada foi desequilibrada, mas ainda estamos à espera de quem vai ganhar aanterior
devido ao caso Cash bali. Fizemos
os ajustes necessários na equipa
para sermos mais eficazes."
Carlos Matos, vice - presidente
do ABC, também quer vencer: "O
nosso ADN é a conquista de títulos,
mesmo com orçamentos inferiores. Como o dinheiro não joga., cá
estaremos outra vez."
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Equipa lusa já tinha ganho na estreia à França
A seleção portuguesa venceu esta sexta-feira a Dinamarca por 31-29, na segunda jornada do Grupo D
do campeonato da Europa de sub-20, em Celje, na Eslovénia, assegurando a qualificação para a ronda
principal.
A equipa lusa, que na estreia já tinha vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo
do jogo ao longo do primeiro tempo, saindo para o intervalo a vencer por 14-11.
No segundo tempo, a Dinamarca conseguiu reduzir a diferença para um golo (17-16), mas, com o
decorrer do encontro, Portugal conseguiu aumentar a vantagem para cinco golos.
Na reta final, os dinamarqueses voltaram a reduzir e chegaram mesmo ao empate, a 28 golos, com
quatro minutos para jogar, mas a seleção lusa voltou a assumir as rédeas da partida, recuperando a
vantagem.
O treinador da equipa lusa, Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa
de Andebol, destacou a intensidade elevada do encontro, embora considere que Portugal tenha sido
quase sempre a melhor equipa em campo.
"A vitória de ontem (quinta-feira) foi muito importante para percebermos que podemos vencer a
qualquer equipa. A intensidade deste encontro foi muito elevada, o que nos forçou a rodar algumas
peças importantes, daí a aproximação no marcador. Estamos no 'Main Round' com muito mérito e
muito contentes com a resposta da equipa. Amanhã (sábado), iremos descansar, apesar de termos
treino, e vamos muito tranquilos para o próximo encontro com a Hungria", disse o técnico.
2018/07/20
Lusa
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Lusa
Comentários
21 Jul, 2018, 10:00
| Andebol
| Marko Djurica - Reuters
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Dinamarca por 31-29, na segunda jornada do Grupo D
do campeonato da Europa de sub-20, em Celje, na Eslovénia, assegurando a qualificação para a ronda
principal.
A equipa lusa, que na estreia já tinha vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo
do jogo ao longo do primeiro tempo, saindo para o intervalo a vencer por 14-11.
No segundo tempo, a Dinamarca conseguiu reduzir a diferença para um golo (17-16), mas, com o
decorrer do encontro, Portugal conseguiu aumentar a vantagem para cinco golos.
Na reta final, os dinamarqueses voltaram a reduzir e chegaram mesmo ao empate, a 28 golos, com
quatro minutos para jogar, mas a seleção lusa voltou a assumir as rédeas da partida, recuperando a
vantagem.
O treinador da equipa lusa, Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa
de Andebol, destacou a intensidade elevada do encontro, embora considere que Portugal tenha sido
quase sempre a melhor equipa em campo.
"A vitória de ontem (quinta-feira) foi muito importante para percebermos que podemos vencer a
qualquer equipa. A intensidade deste encontro foi muito elevada, o que nos forçou a rodar algumas
peças importantes, daí a aproximação no marcador. Estamos no 'Main Round' com muito mérito e
muito contentes com a resposta da equipa. Amanhã (sábado), iremos descansar, apesar de termos
treino, e vamos muito tranquilos para o próximo encontro com a Hungria", disse o técnico.
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A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Dinamarca por 31-29, na segunda jornada do Grupo D
do campeonato da Europa de sub-20, em Celje, na Eslovénia, assegurando a qualificação para a ronda
principal.
A equipa lusa, que na estreia já tinha vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo
do jogo ao longo do primeiro tempo, saindo para o intervalo a vencer por 14-11.
No segundo tempo, a Dinamarca conseguiu reduzir a diferença para um golo (17-16), mas, com o
decorrer do encontro, Portugal conseguiu aumentar a vantagem para cinco golos.
Na reta final, os dinamarqueses voltaram a reduzir e chegaram mesmo ao empate, a 28 golos, com
quatro minutos para jogar, mas a seleção lusa voltou a assumir as rédeas da partida, recuperando a
vantagem.
O treinador da equipa lusa, Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa
de Andebol, destacou a intensidade elevada do encontro, embora considere que Portugal tenha sido
quase sempre a melhor equipa em campo.
"A vitória de ontem (quinta-feira) foi muito importante para percebermos que podemos vencer a
qualquer equipa. A intensidade deste encontro foi muito elevada, o que nos forçou a rodar algumas
peças importantes, daí a aproximação no marcador. Estamos no 'Main Round' com muito mérito e
muito contentes com a resposta da equipa. Amanhã (sábado), iremos descansar, apesar de termos
treino, e vamos muito tranquilos para o próximo encontro com a Hungria", disse o técnico.
Sportinforma / Lusa
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A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Dinamarca por 31-29, na segunda jornada do Grupo D
do campeonato da Europa de sub-20, em Celje, na Eslovénia, assegurando a qualificação para a ronda
principal.
A equipa lusa, que na estreia já tinha vencido a França, entrou bem na partida e manteve o controlo
do jogo ao longo do primeiro tempo, saindo para o intervalo a vencer por 14-11. No segundo tempo, a
Dinamarca conseguiu reduzir a diferença para um golo (17-16), mas, com o decorrer do encontro,
Portugal conseguiu aumentar a vantagem para cinco golos. Na reta final, os dinamarqueses voltaram
a reduzir e chegaram mesmo ao empate, a 28 golos, com quatro minutos para jogar, mas a seleção
lusa voltou a assumir as rédeas da partida, recuperando a vantagem. O treinador da equipa lusa,
Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol, destacou a
intensidade elevada do encontro, embora considere que Portugal tenha sido quase sempre a melhor
equipa em campo. "A vitória de ontem (quinta-feira) foi muito importante para percebermos que
podemos vencer a qualquer equipa. A intensidade deste encontro foi muito elevada, o que nos forçou
a rodar algumas peças importantes, daí a aproximação no marcador. Estamos no 'Main Round' com
muito mérito e muito contentes com a resposta da equipa. Amanhã (sábado), iremos descansar,
apesar de termos treino, e vamos muito tranquilos para o próximo encontro com a Hungria", disse o
técnico.
Lusa

Página 21

