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mais desporto

ANDEBOL NACIONAL FEMININO
Nove anos depois, antiga internacional volta a treinar a equipa das águias

JOSÉ LUÍS/ASF

Antiga internacional irá orientar equipas sénior e júnior no regresso do
andebol feminino ao Benfica o Já treinara as encarnadas em 2009
ror

MANUEL PROENÇA

NTIGA jogadora e treinadora do Benfica, Ana Sobral irá orientar a equipa
sénior feminina do Benfica que vai competir, este
ano, na 2.ª Divisão, num projeto
que terá por objetivo a subida de
divisão. A ex-internacional portuguesa, que abandonou a carreira de
jogadora aos 35 anos e já treinou as
encarnadas em 2009, regressa, assim, à Luz para fazer renascer o andebol feminino no clube.
Ana Sobral, além de liderar a equipa de seniores femininos, irá treinar, também, as juniores encarnadas, dando corpo a um projeto
anunciado pelo clube em finais de ju-

A

nho passado. Como jogadora vestiu
a camisola das águias durante uma
década, mas foi no Liceu Maria Amália que se iniciou no andebol, fazendo parte da seleção nacional, nessa
altura apenas com 12 anos. Depois
passou pelo Campo de Ourique, Benfica, Paço de Arcos, Almada, Académico do Funchal e Porto Salvo.
Recorde-se que o Benfica já anunciara que iria entrar na competição
de andebol feminino, na época de
2018/2019, com uma equipa sénior,
quebrando, assim, um jejum de 21
anos, e cujo palmarés conta com sete
campeonatos nacionais, seis taças
de Portugal e duas Supertaças.
No último ano (1997) em que o
Benfica esteve em competição no
andebol feminino conquistou o
Campeonato Regional e o Cam-

peonato Nacional da 2.ª Divisão, e
subiu à 1.? Divisão
Segundo o site do Benfica, «este
será um grupo de trabalho sustentado na sua larga maioria na juventude» e «um dos objetivos a médio/longo prazo passa precisamente
por fazer crescer internamente a formação de jovens atletas».
No site do Benfica, o vice-presidente Domingos Almeida Lima afirma que «é com uma enorme satisfação que a Direção assume este novo
passo no universo eclético do clube,
após ter decidido avançar também
com o voleibol. Temos vindo a trabalhar na promoção do desporto em
Portugal e a aposta no andebol feminino é mais um sinal que damos a todas as jovens do nosso País», sublinha aquele dirigente das águias.
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Quarteto
do Avanca vai
ao Europeu
Andebol
Sub/20

A Selecção Nacional de Sub/20
masculina, que irá, entre os próximos dias 19 e 30, disputar o
Campeonato da Europa, na Eslovénia 2018, já iniciou a sua última fase de preparação, sendo
que para esses trabalhos o seleccionador, Nuno Santos, já
convocou os 18 jogadores que
vão representar Portugal. Nessa
lista sobressai a presença quatro
atletas que, na última época, alinharam na Artística de Avanca.
Na verdade, a equipa deAvanca
é a mais representada, face à
chamada de Ciprian Popovici
(ponta e lateral esquerdo), Ruben Ribeiro (lateral esquerdo),
Diogo Silva (lateral direito) e Jenilson Monteiro (ponta-direita).
Na fase de grupos, Portugal vai
defrontar a França, Dinamarca
e Hungria, sendo que apenas os
dois primeiros classificados passam à fase seguinte. |
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ANDEBOL

Valter Soares é reforço
do Madeira SAD
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O Madeira Andebol SAD garantiu os
serviços do internacional sub-21
Valter Soares, um pivot com 20 anos
que na época passada actuou no Belenenses, mas que pertence aos quadros do Benfica.
Trata-se de um jovem andebolista
que surge nas opções do plantel dos
madeirenses, que neste sector viu
sair Bruno Moreira, curiosamente
muitos anos depois de regresso ao
Belenenses, e João Gomes, este ainda sem destino conhecido.
Valter Soares é um jovem que pertence a uma nova geração de andebolistas portugueses de reconhecida
qualidade e que no Madeira Andebol SAD certamente irá projectar na
sua ainda curta carreira.
Valter Soares junta-se, assim, a
Elias António, Ulisses Ribeiro e
Rúben Sousa, reforços a que se

Valter Soares jogava no Belenenses mas pertence aos quadros do Benfica.

juntam para já as continuidades de um conjunto de jovens que o técniHugo Lima, Gustavo Capdville, co Paulo Fidalgo, técnico e a estruLuís Carvalho, Daniel Santos, tura do Madeira SAD tem promoFrancisco Martins, João Miranda e vido o seu contacto e trabalho diáElledy Semedo, isto para além de rio junto da equipa.
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'Um golo pela vida' volta ao Pavilhão do Funchal, a 21 de Julho.

Toca a marcar
`Um golo pela vida'
O projecto solidário 'Um Golo
Pela Vida!', que surgiu em 2010,
por iniciativa de Ivelice Gonçalves, e que é organizado pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, vai
realizar-se este ano já no próximo
dia 21 de Julho (sábado).
Sem a colaboração da Associação de Andebol da Madeira, a família do andebol vai voltar a juntar-se

para ajudar quem mais precisa,
uma vez que as receitas revertem
na totalidade para esta instituição
de solidariedade social.
A acção terá lugar, como é hábito, no Pavilhão do Funchal, entre as
9 e as 21 horas. "Estão todos convidados a comparecer. Todas as receitas serão para canalizadas para a
causa oncológica", disse Ivelice
Gonçalves na apresentação.
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