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AASM 

Azuis da Calheta venceram os dois encontros do fim de semana disputados frente ao São Pedro 

Marítimo ganha vantagem 
no Regional de andebol 
O Marítimo, o campeão 
açoriano em título da 
modalidade, estreou-se 
com duas vitórias na 
primeira volta do 
Campeonato Regional 
de andebol 

ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianoorientalpt 

A equipa de andebol do Marítimo 
colocou-se este fim de semana em 
vantagem na luta pelo título do 
Campeonato Regional, no esca-
lão de seniores masculinos. 

Bicampeões dos Açores em tí- 

tulo (a formação micaelense con-
quistou o título regional nas épo-
cas 2015/2016 e 2016/2017), o 
conjunto azul e branco de Ponta 
Delgada somou por vitórias os 
dois encontros disputados sex-
ta-feira e sábado, em São Miguel, 
frente ao Grupo Desportivo São 
Pedro, de Santa Maria, estando 
autua vitória do título. 

No primeiro dos dois embates 
realizados no pavilhão da Uni-
versidade dos Açores, os azuis ba-
teram o conjunto mariense por 
29 -14, somando nova vitória no 
sábado, desta feita por 27 -16. 

O Marítimo precisa agora de 
vencer um dos dois jogos que vai 
disputar em Santa Maria para re- 

validar o título, enquanto o São 
Pedro está obrigado a vencer as 
duas partidas para forçar uma se-
gunda fase. 

Entretanto, este fim de semana 
a ilha de São Miguel acolheu tam-
bém o Campeonato Regional de 
Iniciados, fase de apuramento 
Zona 1, com a participação de 
quatro equipas. 

O Marienses, com seis vitórias 
em igual número de jogos, foi o ven-
cedor, enquanto o Grupo Despor-
tivo da Casa do Povo dos Arrifes foi 
segundo, com quatro vitórias e duas 
derrotas. As duas equipas apura-
ram-se para a fase seguinte. 

Pelo caminho ficaram o Marí-
timo e o Colégio Castanheiro. 
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O ANDEBOL. Avanca defronta hoje 
(19 h), no Funchal, o Madeira, SAD, 
em partida antecipada da 5.a jornada 
do Grupo A da fase final, 
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ANDEBOL 

Lars Walther 
deixa o FC Porto 
-> Regressa ao país natal, Dina-
marca, para treinar o Ribe - 
-Esbjerg HH 

O clube dinamarquês Ribe-Esbjerg HH 
anunciou, ontem, o acordo com o atual 
treinador do FC Porto, o igualmente 
dinamarquês Lars Walther, para a próxima 
temporada. 
«Estou incrivelmente feliz e orgulhoso pelo 
meu acordo com Ribe-Esbjerg HH. Depois 
do primeiro encontro com a direção, soube 
que era o lugar certo para mim. Constatei 
desde logo que são pessoas altamente 
competentes com o objetivo claro de tornar 
o Ribe-Esbjerg HH numa referência de topo 
da liga dinamarquesa. É, ao mesmo tempo, 
um clube que defende os valores humanos. 
Tivemos algumas reuniões muito 
inspiradoras, nas quais percebi o quanto 
este projeto significa para as pessoas 
envolvidas. Estou ansioso para assumir 
uma equipa incrivelmente empolgante. 
Cabe-nos catapultá-la ao lugar onde 
pertence », diz Lars Walther, citado pelo 
Ribe-Esbjerg HH. «A escolha recaiu sobre o 
atual treinador do FC Porto, Lars Walther, 
que regressa à Dinamarca depois de um 
longo período em vários clubes europeus. 
Está habituado a navegar em clubes com 
grandes mudanças de jogadores e 
ambições», anunciou o Ribe-Esbjerg HH, 
depois de adiantar que o contrato se inicia a 
1 de julho. 
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Hoje, a partir das 19 horas, a Ar-
tística de Avanca joga no recinto
do Madeira SAD um jogo ante-
cipado da quinta jornada da
Fase Final do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão.

O objectivo da equi pa orien-
tada do Carlos Martingo é al-
cançar o primeiro triun fo nesta

fase, na qual soma apenas um
empate, tendo já perdido três
encontros, os últimos dos quais
por diferenças pesadas - 30-21
no recinto do Sporting e 20-33
em casa, frente ao Benfica. O
empate (23-23), algo surpreen-
dente, foi alcançado em casa,
diante do favorito FC Porto.

O jogo desta tarde é o último
da primeira volta desta fase
competitiva, que é liderada pe -

lo Sporting, campeão nacional
em título. Em caso de vitória na
Madeira, o conjunto avanca-
nense não só consolida a quinta
posição - o Madeira SAD segue
no sexto lugar -, como se apro-
xima do ABC, que segue no
quarto posto.

Por isso, não é de estranhar
que Carlos Martingo, no final
do jogo de domingo, com o
Sporting, tenha assumido que

o embate com o Madeira SAD
“é um jogo importante para
atingir os nossos objectivos”.

Esta jornada encerra no do-
mingo, e, para além da recepção
do ABC ao Benfica (17 horas),
há um FC Porto-Sporting (18
horas). Em caso de vitória dos
“azuis e brancos, o campeonato
será relançado. Se o Sporting
vencer fica bem colocado para
voltar a fazer a festa.|

Artística joga esta tarde
Objectivo A equipa de Avanca procura primeira vitória na Fase Final - Grupo A

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Madeira SAD joga esta tarde, pelas 20 horas, no Pavilhão do Funchal. 

Avanca é ensaio geral 
antes da Europa 
O Madeira Andebol SAD volta esta 
noite à 'carga', recebendo no Pavi-
lhão do Funchal, a partir das 20 
horas, o conjunto do Avanca, parti-
da antecipada da quinta jornada da 
fase final do campeonato nacional 
da I Divisão, do grupo A, em ande-
bol masculino. 

Um encontro, relembre-se que 
deveria ter lugar em Avanca, mas 
por acordo com o emblema da Re-
gião, foi alterado a ordem do ca-
lendário, permitindo assim aos 
madeirenses evitarem viagens an-
tes da jornada europeia a ter lugar 
no próximo fim-de-semana, a 
contar para a Taça Challenge,  

onde os madeirenses recebem a 
visita do AEK de Atenas. 

Para hoje sem dúvida uma parti-
da em modos de ensaio geral para 
o grande foco desta altura da época 
da equipa comandada pelo técnico 
Paulo Fidalgo. Um compromisso 
que apesar desta particular carac-
terística em nada retira a 'obriga-
ção' do grupo de trabalho em dar o 
máximo das suas possibilidades e 
tentar somar os primeiros três 
pontos nesta fase da prova. Um 
jogo certamente importante tam-
bém para o aprimorar das últimas 
estratégias, gerindo com rigor to-
das as soluções. H. D. P. 
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A 
Universidade do 
Minho, representa-
da pela Associação 
Académica (AAUM) 

recebeu na passada sexta-
-feira, o prémio de “Uni-
versidade Mais Ativa da 
Europa” em 2017.

A distinção aconteceu 
na Gala Anual da EUSA 
(European University 
Sports Association), rea-
lizada em Madrid, duran-
te a qual foram entregues 
os prémios relativos ao 
ano de 2017. Em repre-
sentação da academia mi-
nhota estiveram presentes 
Nuno Reis, presidente da 
AAUM, Rui Vieira de Cas-
tro, reitor da UMinho e 
Fernando Parente, dire-
tor dos Serviços Despor-
tivos dos SASUM.

O prémio foi atribuído 
pela primeira vez na his-
tória da EUSA, revelan-
do Nuno Reis que «tem 
um significado importan-
te naquela que é a missão 
da AAUM em garantir as 

condições para a compe-
tição desportiva para o 
maior número de estu-
dante-atletas possível. O 
investimento contínuo 
que a AAUM, os SASUM 
e a UMinho têm conse-
guido direcionar para o 
Desporto Universitário é, 
desta forma, reconhecido 
pela EUSA»

Eleita a “Mais Ativa” en-

tre mais de 400 academias 
participantes nos 17 eu-
ropeus universitários em 
2017, a UMinho foi a que 
mais equipas e atletas con-
seguiu levar aos europeus, 
tendo participado com 119 
elementos em 13 modali-
dades (andebol, basquete-
bol 3x3, escalada, futebol, 
futsal, judo, karaté, remo, 
taekwondo, ténis, vólei de 

praia, voleibol e xadrez).
«Aos atletas que se fize-

ram representar nas com-
petições europeias, mas 
também a todos que re-
presentam as cores da As-
sociação Académica e da 
Universidade do Minho, 
a palavra é de agradeci-
mento e de entusiasmo 
para que as nossas equi-
pas possam continuar a 

erguer bem alto o nome 
da Academia e, acima de 
tudo, para que consigam 
ser atletas e estudantes de 
excelência», transmitiu o 
presidente da AAUM. 

Para Fernando Paren-
te, o segredo para se atin-
gir este patamar é bem 
claro: «O desporto na 
UMinho é encarado co-
mo fazendo parte do seu 

RELATIVO A 2017

UMinho foi a «mais ativa da Europa»
projeto educativo, garan-
tindo desde logo uma in-
tencionalidade institu-
cional na sua promoção 
e desenvolvimento. 

Por outro lado, a parce-
ria entre os SASUM e Asso-
ciação Académica, enquan-
to agentes que operam no 
terreno os programas que 
concretizam esta política 
institucional, com mais 
de 20 anos, faz com que 
exista uma verdadeira cul-
tura desportiva na Acade-
mia, o que facilita a con-
cretização de alguns ob-
jetivos para o Despor-
to, tal como atingir este 
patamar em termos inter-
nacionais».

Considerando que é 
sempre importante alcan-
çar resultados de valor na-
cionais e internacionais, o 
diretor do Departamen-
to Desportivo e Cultural 
dos SASUM garante que 
estas distinções «funcio-
nam como um marke-
ting interno junto do nos-
so público, é importante 
para entusiasmar novos 
aderentes ao programa 
desportivo, que hoje tem 
uma oferta de mais de 70 
modalidades e atividades 
diferentes».

Comitiva portuguesa presente na gala

D
R
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IARS WALTHER VOLTA 
A TRONAR NA DINAMARCA 
Lars Walther será o treinador do Ribe-Esbjerg 
HH na próxima época, regressando assim à 
Dinamarca natal, pelo que deixará o FC 
Porto. "Estou extremamente feliz e orgulho-
so", disse Walther, citado pelo clube. 
"Encontrei pessoas altamente competentes, 
que têm o objetivo claro de tomar Ribe-
Esbjerg num clube do topo", assumiu, sobre o 
atual décimo da liga dinamarquesa. -R.G. 
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HA POLÓNIA, BËLGICA E HOLANDA 
Vários andebolistas portugueses lutam pelos 
títulos nos países onde jogam. Na Bélgica, o 
Sasja, de Sérgio Rola (cinco golos) e Bruno 
Dias (40' na bal ira), bateu o Haarcht (25-31) e 
lidera o seu grupo, o que sucede na Polónia 
com o Wisla, de Gilberto Duarte (1), após 
vencer o Zabrze (21-27). Na Holanda, o 
Limburg de João Jacob (9) e Nuno Rebelo 
comanda a liga, após denotar o Bevo (37-28). 

Página 8



A9 VÍDEO EM DIRETO| Avanca-Madeira SAD, terça-feira, às 19h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=52c2964d

 
2018-04-16 03:33
 
Acompanhe em direto o jogo de andebol entre Avanca e Madeira SAD, referente à quinta jornada do
Grupo A do campeonato.
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Walther 
deixa o F. C. Porto 
no final da época 
• O dinamarquês Lars 
Waither anunciou, ontem, 
que vai voltar ao país natal 
para treinar o Ribe-Esbjerg 
na próxima época, pelo 
que é certo o adeus ao E C. 
Porto no final desta tem-
porada. O técnico não tem 
conseguido bons resulta-
dos na equipa portista. 
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ANDEBOL 

Avanca na Madeira 
devido à Challenge 
R O Avanca defronta hoje 09h) o Ma- 
deira SAD no Funchal, em jogo anteci-
pado da 5.a  ronda do Grupo A. As equi-
pas trocaram a ordem dos jogos, pois os 
insulares defrontam sábado os gregos 
do AEK nas meias-finais da Challenge. 
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ADEUS. Lars chegou ao Dragão esta época mas não continua 

WALTHER ANUNCIA 
SAÍDA DO FC PORTO 
Técnico assina por três 
épocas pelo Ribe-Esbjerg 
HH. Abandona o Dragão 
no final da temporada 

DIOGO JESUS 

1511 Longe de concretizar o objeti-
vo principal de ser campeão - a seis 
pontos do líder Sporting no cam-
peonato -, o FC Porto já prepara a 
próxima temporada e, como pri-
meira medida, vai mudar de t rei 
nador. O anúncio que o dinamar-
quês Lars Walther vai deixar o co -
mando técnico dos portistas no fi-
nal da temporada surgiu ontem à 
noite, como Ribe- Esbjerg a anun-
ciar, através deum comunicado no 
site oficial, o treinador para aspró-
ximas três temporadas, onde colo -
ca declarações do ainda técnico do 
FC Porto, atual 3P classificado. 

"Estou incrivelmente feliz e or-
gulhoso por ter chegado a acordo 
com o Ribe- Esbjerg. Após o pri-
meiro encontro soube logo que era 
a escolha certa para mim. Tive 

"ESTOU INCRIMMENTE FELIZ 
E ORGULHOSO. ENTUSIASMADO 
PARA COMEÇAR A TRABALHAR", 
AFIRMOU O DINAMARQUÊS 

uma boa impressão das pessoas al 
tamente competentes que têm o 
objetivo claro de colocar o clube 
no topo da liga dinamarquesa. Es-
tou entusiasmado para começar a 
trabalhar com éste plantel incri-
velmente talentoso. Agora cabe-
nos a nós, equipa e eu enquanto 
treinador, colocar o Ribe-Esbjerg 
HH no lugar onde pertence", afir-
mou Lars Walther, que entra em  

funções no emblema que termi-
nou em 10º lugar a fase regular a 
partir de 1 de julho. 

Derrota na Luz pesou 
O técnico de 52 anos chegou ao FC 
Porto.es ta temporada, sendo que a 
notícia da sua saída surge dois dias 
depois da pesada derrota frente ao 
Benfica, por 34-27, que afastou 
praticamente o clube da luta pelo 
título. Após o final do clássico da 
Luz, Walther, que foi campeão 
suíço em 2016 com o Kadetten, 
não compareceu na tradicional 
conferência de imprensa para 
analisar as incidências da partida, 
o que causou surpresa... o 

Conquista da Taça 
ainda é possível 
Contratado na última tempo-
rada pelos dragões para suce-
der a Ricardo Costa, Lars 
Walther, que jogou em1987/88, 
no Sporting e em 1995/96 no 
Marítimo, continua com boas 
perspetivas de conquistar um 
titulo. Dificilmente será o cam-
peonato, mas a Taça de Portu-
gal mantém-se ao alcance, já 
que o FC Porto, juntamente 
com Sporting, Benfica e Maia, 
vai disputar a final four. 
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