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AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
Estágio da seleção sub-16 
Vila Nova de Gaia, até dia 12. 

AMANHÃ 

TAÇA DE PORTUGAL 
Sorteio da 3.a eliminatória 
Cidade do Futebol, às 12h30. 

FUTSAL 
Benfica-Fundão 
Jogo em atraso da 4.a jornada 
do campeonato nacional, Pavi- 
lhão n.o 2 da Luz, pelas 191-100. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

Portugal recebe a Roménia no
dia 24 de Outubro, pelas
20h00, no Pavilhão Municipal
de Santo Tirso, no primeiro jo-
go do Grupo 6 de qualificação
para o Campeonato da Europa
Seniores Masculinos 2020. 

Os bilhetes para o Portugal -
Roménia custam 5 euros e já
podem ser comprados através
de toda a rede Blueticket, na
Fnac e Worten em todo o país. 

Antes de ser conhecido, por
sorteio o Grupo 6 de qualifica-
ção, as selecções portuguesa e
romena defrontaram-se neste
último ano, por  várias vezes
em jogos de carácter amigável.

Em Outubro de 2017, no Tor-
neio Terras do Demo, em Moi-
menta da Beira, a equipa das
quinas venceu por duas vezes
(29-24 e 27-22).  

No Torneio dos Cárpatos, que
se realizou em Janeiro naquele
país do Leste Europeu, a turma
lusa perdeu por 26-23 com os
romenos. 

Não sendo ainda conhecidas
as escolhas do seleccionador
nacional, no que concerne a jo-
gadores minhotos, é provável
que  Humberto Gomes, o guar-
da-redes bracarense do ABC, e
Rui Silva, central vimaranense

do FC Porto, voltem, como tem
acontecido regularmente, a fa-
zer parte da convocatória. 

Outro possível convocado é
André Gomes, jovem lateral
bracarense do FC Porto. 

Menos provável é a chamada
de  Fábio Vidrago, ponta braca-
rense do Benfica agora a reto-
mar ritmo competitivo após
uma longa paragem por lesão. 

Do Grupo 6 de qualificação
fazem parte também as selec-
ções de França e da Lituânia,
que se defrontam entre si no dia
25. Na segunda ronda, dia 28,
Portugal visita a Lituânia e a
Roménia recebe a FRança.

Qualificação para o Campeonato da Europa 

Portugal recebe Roménia
em Santo Tirso

DR

Humberto nasceu em Braga em 1978
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111  A Secção de An-
debol  da Académica 
disputou o primeiro 
compromisso oficial da 
temporada 2018/2019, 
frente ao São Bernardo, 
em encontro relativo à 1.ª 
eliminatória, Zona 2, da 
Taça de Portugal. Os estu-
dantes foram derrotados 
pelo conjunto que compe-
te na 2.ª Divisão Nacional, 
o São Bernardo, por 34-29, 
caindo assim na primeira 
ronda da competição. 

A formação academista 
sabia que tinha missão 
complicada no jogo fren-
te à equipa que desceu, 
na temporada passada, 
da 1.ª divisão. A equipa 

aveirense imprimiu, desde 
o início, um ritmo supe-
rior, colocando também 
em evidência a qualidade 
técnica dos seus atletas. 
A primeira parte deixou 
em evidência as diferenças 
entre os dois conjuntos, 
terminando com a Briosa 
a perder por 21-9.

Na segunda parte, os 
homens de Coimbra qui-
seram demonstrar outra 
fibra e vontade de jogar. 
Apesar do São Bernardo 
ir controlando o jogo, a 
segunda parte registou 
um parcial favorável para 
a Académica de 12-17, 
permitindo tirar ilações 
para o arranque do cam-

peonato, já no próximo 
fim-de-semana, quando 
aAcadémica receber o 
Académico de Viseu, em 
jogo da 1.ª jornada do Na-
cional da 3.ª Divisão. Des-
taque, no encontro frente 
ao São Bernardo, para os 
oito golos de Luís Santos e 
os seis de Diogo Carvalho. 

Neste fim-de-semana, 
os iniciados da Secção de 
Andebol tiveram jornada 
dupla, vencendo no térre-
no do Águeda, por 23-21, 
e perdido, em casa, com 
o São. Bernardo, 35-30. 
Os infantis receberam e 
bateram o Alavarium por 
30-20, no arranque da 
competição. e.P.

Andebol Académica afastada da 
Taça de Portugal pelo São Bernardo 

Séniores Iniciados

Andebol AAC
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O Alavarium – Andebol Clube
de Aveiro assinalou o início da
época 2018/19, no passado dia
30, com a primeira edição do
“Fórum Alavarium”. Com ca-
rácter informativo, em especial
dedicada a sócios, pais e atletas
do clube, esta iniciativa visou
sensibilizar para temas como a
correcta nutrição do atleta, os
benefícios da actividade física
em geral e da prática de uma
modalidade de equipa, como o
andebol, em particular, ou ainda
para as questões do jogo com
“fair play” ou do comporta-
mento desejável nas bancadas.

De destacar a presença do de-
legado da EHF (European Han -
dball Federation) António Gou-

lão, que destacou a necessidade
de treinadores e árbitros comu-
nicarem e conhecerem as res-
pectivas orientações, de forma
a diminuir os mal-entendidos
que tantas vezes prejudicam a

imagem dos agentes desporti-
vos nacionais.

Com o auditório da Junta de
Freguesia da Glória – Vera Cruz
praticamente cheio, foram ain -
da apresentados os treinadores

dos diferentes escalões, bem
como números esclarecedores
da importância dos clubes na
sociedade civil, sejam os do es-
forço financeiro para manter
uma instituição desportiva em
funcionamento, seja do número
de horas por ano que cada jo-
vem passa acompanhado da
sua equipa, treinador e dirigen-
tes, entre outros.

Dando sequência às diversas
actividades deste dia, a tarde foi
passada no pavilhão Alavarium,
onde a equipa júnior masculina,
recentemente promovida à 1.ª
Divisão Nacional, cumpriu a 2.ª
jornada, ao receber o vizinho
São Bernardo. O equilíbrio foi
nota dominante em toda a pri-

meira parte, embora na etapa
complementar os jovens do
Alavarium acusassem nervo-
sismo, fruto de alguma inexpe-
riência neste patamar compe-
titivo e perante uma moldura
humana que encheu as banca-
das do pavilhão do clube. Desta
partida saiu vitoriosa a equipa
de São Bernardo, por 21-30.

No final, a equipa júnior mas-
culina, que na época passada
se sagrou campeã nacional da
2.ª Divisão, recebeu as respec-
tivas faixas comemorativas do
feito histórico. Seguiu-se o jogo
de apresentação da equipa sé-
nior masculina, frente ao Gon-
domar, que é uma das mais for-
tes equipas da 3.ª Divisão Na-

“Forum Alavarium” assinalou
arranque da época 2018/19
Andebol Clube aveirense juntou a “família” num dia com muitas informação, desporto e animação

cional, sendo uma das princi-
pais favoritas à promoção. Esta
partida decorreu sempre com
domínio da equipa da casa, a
qual esteve a vencer todo o
jogo, à excepção dos últimos
momentos, onde, pela primeira
e única vez, o Gondomar atin-
giu o empate a 22 golos, com
que terminou o encontro.

O dia terminou com o jogo
de apresentação da equipa sé-
nior feminina frente ao Acadé-
mico do Porto, equipa que mi-
lita na 2.ª Divisão Nacional.
Nesta partida, de sentido único,
as atletas do Alavarium lidera-
ram sempre o marcador e do-
minaram todas as incidências
do jogo, não espantando o des-
nível do resultado (38-26). Nota
de destaque os momentos nos
intervalos destes jogos, em que
o Alavarium apresentou as de-
zenas de jovens que constituem
os seus escalões de formação.
Momentos importantes para os
atletas e para os seus familiares
que, com bastante satisfação,
viram o desfilar com uma onda
de alegria contagiante. |

Imposição das faixas de campeões foi um dos momentos altos

D.R.
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JD Techniek Hurry-Up foi semi-finalista na Taça Challenge em 2016/2017. 

Holandeses no caminho 
do Madeira Andebol SAD 
A equipa masculina do Madeira An-
debol SAD conheceu no passado do-
mingo o adversário da próxima eli-
minatória, a terceira, da Taça 
Challenge em andebol. 

O conjunto comandado pelo téc-
nico Paulo Fidalgo irá defrontar os 
holandeses do JD Techniek Hurry 
Up, equipa que na ronda anterior, 
disputada no passado sábado e do-
mingo, afastou os macedónios do 
HC Olimpus 85. 

Em casa, a equipa da Macedónia 
perdeu por 30-16 e na Holanda so-
freu uma pesada derrota por 42-21. 

O Madeira SAD irá assim medir  

forças com esta equipa da Holanda, 
cuja primeira-mão irá ter lugar no 
próximo dia 18 de Novembro fora de 
casa, na vila holandesa de vila de 
Zwartemeer. 

No Pavilhão do Funchal, no dia 24 
de Novembro, haverá lugar à dispu-
ta da segunda-mão. 

De referir que o conjunto holandês, 
semi-finalista, conta com a presença 
do português Filipe Azenha e do es-
panhol Navarro no seu plantel, para 
além da formação contar ainda com 
mais três estrangeiros, o croata Dra-
gai Vrgoc, o bielorruso Sven Suton e 
ainda o esloveno Jan Sega. H. D. P. 
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Ruesga com o melhor golo 

Carlos Ruesga só sabe fazer golos bonitos 

Central espanhol 
com a terceira 
nomeação para o 
top 5 dos golos em 
quatro jornadas 

CarlosRuesga, central do 
Sporting, marcou o golo que a 
EHF (Federação Europeia de 
Andebol) elegeu como o me- 

á lhor da quarta jornada da fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões: um remate de anca,  

com a bola a sair muito forte, 
quase rente ao solo, e a passar 
por entre as pernas tanto do 
defensor direto como do guar-
da-redes, na partida que em 
que os leões venceram o Be-
siktas, naTurquia, por 33-27. 

Esta é a terceira vez nesta 
época que o nome do espa-
nhol aparece no top 5 de go-
los, sendo a segunda que mar-
ca o melhor golo. 

Em resumo, Ruesga marcou 
o segundo melhor golo da pri- 

meirajornada (em casa, como 
HC Metalurg), o melhor da 
segunda (na Rússia, com o 
Medvedi), e agora, na quarta 
ronda, de novo o melhor dos 
cinco que a EHF destaca. 

Acrescente-seque na tercei-
ra jornada o Sporting teve um 
outro destaque, tendo o públi-
co do Pavilhão João Rocha, no 
encontro frente ao Silkborg, 
da Dinamarca, merecido uma 
referência entre todos os 14 
jogos. -RUI GUIMARÃES 
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