


Revista de Imprensa

1. Inter-Regiões arranca hoje no Pavilhão do Funchal, Diário de Notícias da Madeira, 09/02/2018 1

2. Andebol - Henrique Carlota é reforço para a Póvoa, Jogo (O), 09/02/2018 2

3. Andebol - João Ferraz vence no regresso da Bundesliga, Jogo (O), 09/02/2018 3

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,47 x 15,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73520779 09-02-2018

São Miguel estreia-se no Torneio Aniversário da AAM. 

Inter-Regiões arranca hoje 
no Pavilhão do Funchal 
O pontapé de saída do 30.° Tor-
neio Aniversário da Associação 
de Andebol da Madeira é dado 
esta tarde, pelas 14 horas no Pavi-
lhão do Funchal. 

Um evento que serve para co-
memorar os 30 anos de existência 
da associação, fundada a 24 de Fe-
vereiro de 1988, volta a promover 
o andebol juvenil a nível de selec-
ções, no escalão de iniciados. 

São 10 equipas em representa-
ção da Madeira, Leiria, Lisboa, 
Porto, Setúbal e São Miguel que 
irão proporcionar um bonito es-
pectáculo ao longo de três dias de 
intensa competição, quer no sec- 

tor masculino quer em femininos. 
Quanto ao programa de jogos 

de hoje, pelas 14 horas estarão ern 
acção as selecção da Madeira e 
Leiria em femininos. Depois se-
guem-se os seguintes encontros: 
Leiria-Lisboa (15h30), Madeira-
Setúbal (17h00), Porto-Lisboa em 
femininos (18h30) e Porto-São 
Miguel (20h00). 

Já amanhã e domingo estão 
agendados um maratona de jogos 
entre as 9 horas e as 21 horas. 
Quanto à consagração dos vence-
dores será feita pelas 21h15 no 
jantar convívio a ter lugar no Res-
taurante a Parreira. P. V. L. 
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• HENRIQUE CARLOTA 
ÉONRAOPÓVOA 
Henrique Carlota, de 28 anos, natural de 
Benavente, onde começou a jogar, é a mais 
recente aquisição do Póvoa Andebol Clube. O 
guarda-redes deixou o Boa Hora e já treinou 
com a equipa orientada por Miguel Solha. Os 
poveiros, segundos classificados na Zona 1 do 
Nacional da II Divisão, são uma das grandes 
sensações do momento, depois de terem 
iniciado os seniores há apenas três anos. —R.a. 
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" PA JOÃO FERRAZ VENCE 
NO REGRESSO DA BUNDESUGA 
A liga alemã de andebol retomou o calendário 
habitual após a realização do campeonato da 
Europa, com a disputa da 20.a jornada. João 
Ferraz, o único português que atua no 
campeonato mais competitivo do mundo, 
saiu desta ronda com a missão cumprida, pois 
viu a sua equipa, o Wetzlar, derrotar o Frisch 
Goppingen, com o qual estava igualado na 
classificação, por 34-27. -Ai? 
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