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ANDEBOL 

Sporting recusa 
organização 
9  Leão abdica de receber Tor-
neio de Qualificação de acesso à 
fase de grupos da Champions 

O Sporting já informou a Federação 
Europeia (EHF) que não vai organizar o 
Torneio de Qualificação de acesso à fase 
de grupos da Liga dos Campeões, nos 
próximos dias 2 e 3 de setembro. Os 
leões ficaram com a bola na mão para 
organizarem o evento;depois da recusa 
dos austríacos do Alpla Hard — como 
ficou estabelecido no sorteio do passado 
dia 29 de junho —, que deram a conhecer 
a decisão no seu site oficial. 
A formação da Áustria invoca que 
entendeu não exercer o direito de 
organização como fez há três anos, uma 
vez que decorre no verão, por causa da 
grande feira que se realiza nessa altura, 
nas imediações do pavilhão, e pela 
ocupação parcial do mesmo. 
Porém, A BOLA sabe que os leões, 
vencedores da Taça Chailenge na última 
época, também recusaram a 
organização, o que significa que os 
finlandeses do Cocks, adversários do 
Sporting nas meias-finais do torneio (a  

outra opõe o Alpla Hard aos eslovacos do 
Tatran Presov) estão agora na posse do 
direito de organização, tendo um prazo 
estabelecido para responder. Caso 
também declinem, então o Presov 
poderá organizar o mesmo, algo 
praticamente impensável de início, pois 
os eslovacos ficaram propositadamente 
com o último direito de escolha por terem 
organizado esta fase na época passada. 
Recorde-se que apenas o vencedor deste 
torneio de qualificação tem entrada nos 
grupos da Liga dos Campeões, 
concretamente para o grupo D, onde 
estão já Metalurg (Macedónia), Motor 
(Ucránia), Montpellier (França), Besiktas 
(Turquia) e Chekhovskie Medvedi (Rússia). 
Entretanto, as restantes seis equipas 
lusas já sabem onde começam a 
participação europeia: na Taça EHF, o FC 
Porto entra na ronda, em outubro, 
como cabeça de série, enquanto o 
Benfica começa em setembro na 1.', 
igualmente como mesmo estatuto. A 
Madeira SAD é cabeça de série na 3' 
eliminatória da Taça Chailenge, em 
novembro. Em femininos, o Colégio de 
Gaia começa em setembro na 2' ronda 
da Taça EHF sem estatuto de favorito. Na 
Chailenge, o Alavarium é cabeça de série 
e o SIR/C113 não, ambos na 3.1  ronda, em 
novembro. Os sorteios realizam-se no 
próximo dia 18. HUGO COSTA 

SPORTING 

Sporting conquistou a Taça Chalenge na Mima temporada 
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Selecção Sub/19 inglesa
trabalha em Aveiro

PRESENÇA A Selecção Sub/19
de Inglaterra está, desde ontem
em Aveiro, onde vai cumprir
um período de estágio até ao
final de semana, realizando trei-
nos nos Pavilhão do Alavarium
e da Universidade de Aveiro.

A presença do ingleses na ci-
dade surge na sequência do
Torneio Internacional do Pe-
nedo, onde marcaram pre-
sença, prolongando assim a
sua estadia em Portugal, que
se deve também ao facto do
responsável pelas selecções

daquele país ser o português
Ricardo Vasconcelos.

Num acordo tri-partido com
a Universidade de Aveiro e o
Centro Desportivo de São Ber-
nardo, a equipa inglesa está
instalada na pousada de Insti-
tuto Português da Juventude
de Aveiro.

A comitiva será recebida, hoje,
na Universidade de Aveiro, por
um dos vice-reitores Universi-
dade de Aveiro, e para além de
trabalhar naqueles dois recintos
desportivos, realizará ainda, na
quinta-feira, um mini torneio
triangular com as equipas do S.
Bernardo e do Penedono. |

Jovens promessas inglesas estagiam em Aveiro

D.R.

Andebol
Estágio
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Jogadores da Artística
no estágio da selecção

CONVOCADOS Ruben Ri-
beiro e Jenilson Monteiro, pri-
meira e segunda linha da Artís-
tica de Avanca, foram chama-
dos à Selecção Nacional Sub/19
Masculina, que vai realizar um
novo estágio, em Almada, entre
os próximos dias 17 a 21.

Os dois jogadores daequipa
avancanense vão dar, assim,

continuidade à preparação dos
Juniores B lusos para o Mun-
dial da categoria , que terá lugar
em Tbilisi, na Geórgia, de 8 a
20 de Agosto deste ano.

Os atletas regressam ao tra-
balho, com o primeiro treino
agendado para as 18 horas, no
Ginásio do Sul. Para os cinco
dias de estágio, os técnicos
Paulo Pereira e Nuno Santos
tem programadas sete sessões
de trabalho. |

Andebol
Sub/19 Masculinos
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S. Bernardo anuncia
Emanuel Ribeiro
e Ricardo Queirós
Contratações Guarda-redes e lateral direito são reforços
da equipa sénior para a próxima época. Clube aveirense
já mostrou os novos equipamentos para 2017/2018

O São Bernardo continua a pre-
parar atempadamente a época
2017/2018, que marcará o re-
gresso à competição ao mais
alto nível do andebol português,
anunciando a contratação de
dois novos jogadores para o
plantel da equipa sénior que vai
disputar a 1.ª Divisão Nacional.
O clube oficializa, através do Fa-
cebook, como reforços para a
próxima temporada Emanuel
Ribeiro e Ricardo Queirós.

O guarda-redes de 22 anos

dispensa apresentações, já que
representou nas duas últimas
épocas o ABC, pelo qual se sa-

grou campeão nacional em
2015/2016, ano em que tam-
bém conquistou a Taça Chal-

lenge, tendo na última tempo-
rada ganho a Taça de Portugal.
Já o lateral direito de 21 anos
apresenta-se como um joga-
dor esquerdino com formação
na escola do Benfica e que na
época passada representou o
Fermentões, equipa da II Divi-
são Nacional.

Dois jovens jogadores que
“têm a qualidade necessária
para acrescentar valor” ao
grupo de trabalho do São Ber-
nardo, que assegurou também
a renovação com Hélder Car-
los e Ulisses Ribeiro, “dois atle-
tas que ‘nasceram’ na Aldeia
Desportiva” do clube, que vai
continuar a a contar com os
serviços dos jovens Jorge Jus-
tino, João Valente, Leandro Ro-
drigues e João Massa.

Outra novidade avançada
pelo São Bernardo é a renova-
ção imagem, apresentando os
novos equipamentos (princi-
pal e alternativo) com que vai
disputar o principal campeo-
nato nacional em 2017/2018,
tendo estabelecido uma par-
ceria com a marca “Strike”,
com quem o clube já trabalha
desde a época passada. |

Emanuel Ribeiro jogou na Liga dos Campeões na última época

Andebol
1.ª Divisão Nacional

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Via ciclável em dois troços
por 1,2 milhões de euros
Região | P3

Hoje, com o seu
jornal, o suplemento
Economia

Azulejo inteligente dá a
conhecer comércio tradicional
Aveiro | P6

A Polícia Judiciária deteve o elemento que faltava do chamado “gang dos veteranos”, que assaltava à mão armada
estações dos CTT e bancos. Dois membros eram da zona de Águeda, um de Aveiro e outro de Soure Página 28

JUDICIÁRIA DETÉM QUARTO
MEMBRO DE “GANG” VIOLENTO

A empresa iniciou obra de cinco milhões de euros que deverá estar concluída em 2018 Página 12

iInvestimentoi

ida Nestlé reforçai

ilaços com Avancai

PAULO RAMOSConcerto culmina 
Estágio Gulbenkian
para Orquestra
Teatro Aveirense | P2

Bio-Radar permite
registar sinais vitais
por ondas de rádio
Investigação | P5

“Viagem” empresta
espólio para filme
“Pedro e Inês” | P15

Arrancam obras 
no Parque da Boiça
Valongo do Vouga | P16

Jorge Costa satisfeito
com semana do Arouca
Futebol | P25

Emanuel Ribeiro
e Ricardo Queirós
reforçam S. Bernardo
Andebol | P24
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A Secção de Andebol da Aca-
démica está com o futuro em
“risco” por falta de apoios. A tur -
ma escolar, que assegurou de
forma brilhante a subida ao se-
gundo patamar do andebol lu -
so está agora, segundo infor-
mou na sua página na rede so-
cial Facebook, «a encontrar di-
ficuldades em conseguir esta-
belecer parcerias com poten-
ciais patrocinadores», situação
que iria permitir que o grupo
conimbricense disputasse o
Nacional da 2.ª Divisão em
2017/2018.

«A falta de apoios financeiros,
a não concretizarem-se breve-
mente, inviabilizará a inscrição

na Federação e a consequente
desistência da equipa de senio-
res, constituída por um grupo
de jogadores de grande quali-
dade, jovens e bastante envol-
vidos no espírito da Briosa», lê-
se no comunicado assinado por
João Paulo Dias e Luís Aba de.

Apesar da situação da equipa
sénior que procura incessante-
mente patrocinadores, a forma-
ção irá manter-se «até com
uma boa expectativa de alarga -
mento», revelam. A Direcção da
Secção de Andebol academista
«apela a todos quantos possam
ajudar» a equipa principal que
entrem em contacto, até por-
que, o sonho de jogar na 2.ª Di-
visão não fará a Académica «en-
veredar em aventuras financei-
ras irresponsáveis».|

Académica procura apoios
para disputar a 2.ª Divisão

Académica venceu o Ac. Porto no jogo que deu a subida 

ARQUIVO/FERREIRA SANTOS

Andebol
Campeonatos Nacionais
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Isabel Góis assina hoje 
regresso ao Madeira SAD 

Guarda-redes de 22 anos vai assinar hoje pelo Madeira SAD. FOTO ANTÓNIO OLIVEIRA 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A internacional madeirense Isa-
bel Góis, guarda-redes que nas 
últimas temporadas defendeu a 
baliza do Alavarium onde se sa-
grou campeã nacional está de re-
gresso à Madeira e ao Madeira 
Andebol SAD, clube que alinhou 
antes de rumar ao continente. 

O DIÁRIO apurou que Isabel 
Góis vai rubricar ao final desta tar-
de o novo vínculo com o projecto 
madeirense, sendo sem dúvida uma 
das mais notáveis e sonantes con-
tratações para a equipa comandada 

INTERNACIONAL 
PELA SELECÇÃO, 
REGRESSA APÓS 
PASSAGEM PELO 
ALAVARIUM 

pela técnica Sandra Fernandes para 
a próxima temporada. Isabel Góis 
nasceu para o andebol na Camacha 
de onde é natural tendo assumindo 
nas últimas épocas um papel deter-
minante na baliza das aveirenses 
onde ajudou o clube a obter dois tí- 

tulos de campeã nacional. Na baliza 
da Selecção Nacional A é uma das 
titulares sendo considerada 
como uma das melhores andebo-
listas no seu posto da actualidade. 

Isabel Góis tem 22 anos, mede 
1.80 de altura e participou em dois 
campeonatos do Mundo e dois eu-
ropeus de juniores. A internacional 
madeirense junta-se assim a Mónica 
Soares também ex Alavarium e Cris-
tiana Morgado ex Leça como novas 
caras para a época 2017/2018. Inter-
namente também se ficou a saber 
que a internacional Renata Tavares 
capitã das madeirenses renovou o 
seu vínculo por mais uma época. 
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ANDEBOL 

Benfica e FC Porto 
com longo caminho 

FC Porto e 
Benfica 
terão muito 
trabalho 
para chegar 
à fase de 
grupos, pois 
a EHF 
continua a 
ignorar o 
10.° lugar de 
Portugal no 
seu ranking 

a» A EHF divulgou ontem a 
posição inicial dos três clubes 
portugueses que vão jogar a 
Taça EHF e a Challenge. Na 
Taça EHF, o Benfica entra em 
ação logo na primeira ronda das 
três de qualificação, jogando a 
2 ou 3 e 9 ou 10 de setembro, 
enquanto o FC Porto fará a es-
treia na eliminatória seguinte 
(7 ou 8 e 14 ou 15 de outubro). 
Refira-se que, para chegar a fase  

de grupos, que só se iniciará em 
fevereiro de 2018, ainda haverá 
mais uma ronda, em novem-
bro, que receberá segundo e 
terceiro da pré-eliminatória da 
Champions, que °Sporting irá , 
jogar. Já na Taça Challenge, o 
Madeira SAD é o primeiro ca-
beça de série na segunda ronda, 
a 18 oul9e2Sou26denovem-
bro. Os sorteios serão no próxi-
mo dia 18. 
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O Sporting e o Benfi ca vão entrar em 

acção na Europa do andebol logo no 

início de Setembro, um mês antes do 

FC Porto e dois meses mais cedo do 

que o Madeira SAD, de acordo com o 

calendário que foi ontem anunciado 

pela Federação Europeia de Ande-

bol (EHF).

Os “leões”, campeões nacionais e 

detentores da Taça Challenge, vão 

defrontar os fi nlandeses do Cocks 

nas meias-fi nais de acesso à fase de 

grupos da Liga dos Campeões, a 2 

de Setembro. Os vencedores dessa 

eliminatória — no outro duelo os aus-

tríacos do Alpla HC Hard defrontam 

os eslovacos do Tatran Presov — de-

cidem posteriormente qual é que irá 

integrar o grupo D da competição.

O sorteio determinou ainda que o 

campeão austríaco, Alpla HC Hard, 

tem a primazia na organização do 

torneio concentrado (evento que 

vai decorrer a 2 e 3 de Setembro), 

seguido do Sporting, do Cocks e do 

Tatran Presov.

Na Taça Challenge, o Madeira An-

debol SAD entra a competir na ter-

ceira ronda, em Novembro. A prova 

sofreu um alargamento de 32 para 

40 clubes e arranca com a realização 

da primeira ronda de qualifi cação, 

envolvendo 16, a 7 e 8 de Outubro.

Esta fase apura oito para a segunda 

ronda, que conta já com os madei-

renses e arrancará a 18 e 19 de No-

vembro.

Na Taça EHF, o Benfi ca estreia-se 

logo na primeira ronda, com uma eli-

minatória a duas mãos disputada em 

2/3 e 9/10 de Setembro, que apura 

15 equipas para a segunda elimina-

tória, que conta já com o FC Porto. 

Essa fase começa a 7/8 de Outubro 

e termina a 14/15, apurando os 16 

vencedores para a terceira ronda, 

que envolve o detentor do troféu,o 

Frisch Auf Göppingen.

O sorteio relativo às rondas 1 e 2 da 

Taça EHF e da Taça Challenge será 

realizado a 18 de Julho, em Viena, 

na Áustria.

Sporting 
e Benfica na 
Europa em 
Setembro  

Andebol

Os “leões” tentam 
o acesso à fase de grupos 
da Liga dos Campeões. Os 
“encarnados” e o FC Porto 
competem na Taça EHF e o 
Madeira SAD na Challenge
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ANDEBOL 

Eall Os quadros competitivos das 
provas europeias ficaram ontem 
definidos para a próxima época, 
com sorteio a realizar-se no dia18. 
Comecemos pela Taça EHF, onde 
o Benfica será favorito na 18  elimi-
natória - apuram-seis equipas-, 
como 2° cabeça de série. Já o FC 
Porto, vice-campeão nacional, 
será o 8° pré-designado na eli-
minatória, com 32 emblemas. 

Esti fase ainda receberá o 4° 
classificado do grupo de qualifi- 

cação da Liga dos Campeões, que 
ainda não está apurado, numa 
luta entre Sporting, campeão na - 
cional, os austríacos do Alpla HC 
Hard, os eslovacos do Tatran 
Presov e os finlandeses do Cocks. 
Se os leões vencerem a qualifica - 
ção, ficam no Grupo D da Cham - 
pions. Se forem 2°s ou 3°s transi-
tam para a 38  eliminatória da 
Taça EHF, onde se encontram já 
14 equipas, entre as quais os ale-
mães do Frisch Auf Goppingen,  

vencedores da prova europeia. 
Quanto ao Madeira SAD, apre-
senta-se como 1° cabeça de série 
na Taça Chailenge, ganha pelo 
Sporting, passando, desde logo, 
à 38  eliminatória. 

Gaia na EHF feminina 
Nas provas femininas, o campeão 
Colégio de Gaia vai estar na ronda 
1 da Taça EHF. João de Barros e 
Alavarium jogam na ronda 3 da 
Taça Chailenge. o A.R. 

Benfica na 19  ronda da Taça EHF 
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