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ANDEBOL 

Dragão conquista 
Estarreja 

Campedo nacional Sporting 
bate ISMA1 e garante segunda vi-
tória na pré - temporada 

FC Porto conquistou o Torneio 
internacional de Estarreja após bater os 
noruegueses do Halden, por 25-20.0 
reforço Argel Hernández (ex-ISMAI) e o 
pivô internadonal português Daymaro 
Safira, com seis golos cada, estiveram em 
destaque na equipa treinada por Lars 
Walther. que defronta amanhã os 
japoneses do Brave Kings (17h) no Torneio 
Internacional de Gaia, repetindo a dose no 
domingo contra o Halden (15h), em 
triangular. Na 3.' posição. em Estarreja, 
ficaram os japoneses, vencedores cio 
Avança, por 35-23. Na Mala, o campeão 
nacional Sporting ganhou ao [SIM, por 47- 
-29, somando a segunda vitória na pré- 
-época. O ABC estreou-se a vencer nos 
encontros de preparação ao receber e bater 
o Kico Andebol, por 41-26, no regresso de 
Jorge Rito ao banco dos bracarenses e na 
estreia de Eduardo Fernandes como 
técnico dos vimaranenses esta época. H C 

Daymaro Salina marcou seis golos 

Portugal a seguir 
ao Kosovo 
4 Seleção é 2.° no direito a orga-
nizar Grupo 4 de qualificação eu-
ropeia para o Mundial-2019 

Portugal ficou em segundo no direito a 
orgarizar o grupo 4 da qualificação 
europeia para o Mundial de 2019, atrás do 
Kosovo, assim ditou o sorteio de Viena, 
Áustria. A Seleção integra o grupo 4, com a 
Polónia, Chipre e Kosovo, que tern a 
primazia da organização. Se este último 
recusar, o direito passa para Portugal, 
depois para a Polónia e, por fim, para Chipre. 
O grupo de Portugal-é um dos três que vai 
decorrer sob a forma de torneio 
concentrado, de 12 a 14 de janeiro de 2018, 
enquanto os restantes vão disputar a 
qualificação em duas mãos (casa e fora). 

diretto de organizar o grupo 2 pertence à 
Geórgia, seguido da Lituánia, Letónia e 
Israel. O grupo 3. que íntegra Roménia, 
Utránla Itália e Ilhas Faroé, foi entregue aos 
italianos, por acordo entre todos os 
participantes. Os vencedores de cada 
grupo jogam o play-off de acesso ao 
Mundial, com as restantes equipas 
apuradas do Europeu-2018, nas datas de 8 
a 10 de junho e de 12 a 14 de junho de 2018. 
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Equipa feminina do Madeira 
Andebol SAD apresentou-se 
ontem aos 'trabalhos' para a 
época 2017/2018. Com  sete 
caras novas o conjunto insular 
voltar a querer ganhar todas as 
competições nacionais. 
FOTOS RUI SILVA/ASPRESS • liffilmo.~''  

• ANDEBOL 

Madeira Andebol SAD 
quer dar muitas alegrias 

REACÇÕES 

II Isabel Góis: " Estou muito feliz 
com este regresso à Madeira e ao 
Madeira SAD. Espero poder con-
tribuir com toda a minha expe-
riência para conseguirmos ganhar 
todas as competições em que esta-
remos envolvidas." 
■ Cristiana Morgado: "As minhas 
expectativas são muito grandes. 
Desejo agarrar esta oportunidade 
de modo a crescer ajudando o Ma-
deira SAD a ganhar títulos." 
IN Cláudia Vieira: " Estou muito fe-
liz com esta oportunidade de jo-
gar numa grande equipa e ao lado 
de grandes jogadoras. Esperamos 
poder dar tudo o que sabemos de 
modo a conquistar tudo o que há 
para ganhar." 
■ Sara Gonçalves: "É um novo de-
safio na minha longa carreira. Te-
nho muita vontade em ajudar a 
equipa de modo a que possamos 
atingir resultados de grande nível, 
a começar pela Supertaça já este 
mês." 
■ Mónica Soares: " Muito anima-
da e cheia de vontade em dar o me-
lhor que sei em prol da equipa. 
Passei na Madeira dois anos fan-
tásticos e estou muito feliz por re-
gressar." 
• Mónica Gomes: " Precisava de 
sair da minha zona de conforto. O 
convite do Madeira SAD é um 
enorme desafio que julgo estar 
preparada para corresponder. Va-
mos trabalhar muito de modo a 
construir uma equipa forte e ga-
nhadora." 

PLANTEL 
MADEIRA ANDEBOL 
SAD ARRANCA PARA A 
NOVA ÉPOCA COM 
SETE REFORCOS E A 
PROMETER TÍTULOS 

Márcia Abreu, Mariana Sousa, 
Anais Gouveia andebolistas com 
um largo curriculum neste nível 
competitivo. 

Supertaça é o primeiro desafio 
As madeirenses têm pouco mais de 
quinze dias antes da primeira 
grande final da nova época. 

Dia 26 de Agosto, o Madeira An- 
debol SAD vai defrontar o Colégio 
de Gaia, campeão nacional em tí- 
tulo, naquele que promete ser um 
das muitas finais entre duas das 
melhores formações portuguesas. 
Para o Madeira SAD a primeira 
prova de fogo numa época onde de 
novo as fasquia está bem alta. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Sete reforços marcam a entrada 
em cena do Madeira Andebol 
SAD em seniores femininos na 
época 2017/2018, equipa que on- 
tem realizou no Pavilhão do Fun- 
chal a sua primeira apresentação 
sob o olhar atento de Sandra Fer- 
nandes e João Vieira a equipa 
técnica das madeirenses. 

A quinze dias da disputa da Su- 
pertaça frente ao Colégio de Gaia, 
campeão nacional em título, o Ma- 
deira Andebol SAD volta a querer 
ser um dos principais protagonis- 
tas na I Divisão onde Colégio de 

Gaia e Alavarium, sobretudo estes 
emblemas, apresentam igualmen- 
te argumentos para junto com o 
projecto madeirenses lutarem pe- 
los três troféus em disputa, Super- 
taça, Campeonato e Taça de Portu- 
gal. 

Isabel Góis e Mónica Soares (ex: 
Alavarium) Cristina Morgado (ex: 
Leça), Claudia Vieira, Mónica Go- 
mes e Sara Gonçalves (ex: CS Ma- 
deira) e Carlota Figueiredo (Ex: 
CD Bartolomeu Perestrelo) apre- 
sentam-se como reforços onde cla- 
ramente se juntou qualidade e ex- 
periência, factor que certamente 
não deverá ser défice numa equipa 
onde pontifica Renata Tavares, 

ATLETAS 
Nome (antigo clube) posição 
Isabel Gois (Alavarium) GR  
Monica Correia (Madeira SAD) GR 
Nádía Franco (Madeira SAD)   GR 
Renata Tavares (Madeira SAD) Pivot 
Patricia Fagundes (Madeira SAD) Pivot 
Marcia Abreu (Madeira SAD) Central 
Mónica Gomes_(CS Madeira) Central  
Cristiana  Morgado (Cale) 1.a Linha 
Mónica Soares (Alavarium) 1.a Linha 
Claúdia Vieira (CS Madeira) 1.a Linha 
Mariana Sousa (Madeira SAD) 1.8  Linha 
Filipa Correia (Madeira SAD) 1.3  Linha  
Anaís Gouveia (Madeira SAD) Ponta Dir.  
Carlota Figueiredo (B. Perestrelo) Ponta Dir.  
Sara Gonçalves (CS Madeira) Ponta Esq. 

EQUIPA TÉCNICA 
Sandra Martins 
João Vieira 
Marco Willy  

Treinadora 
Treinador Adjunto 

Dirigente Construir uma equipa ganhadora 
Sandra Martins Fernandes volta a 
comandar tecnicamente a equipa 
do Madeira Andebol SAD. 

Um projecto que para a época 
2017/2018 surge renovado, mas 
com muita qualidade. 

Sobre a nova temporada que ai 
vem a técnica das madeirenses não 
tem dúvidas de que será preciso 
muitas competências e dedicação 
de toda a estrutura para que o pro- 
jecto volte a se colocar no lote de 

volvidas. Creio que nesse aspecto 
estamos no bom caminho. As ande- 
bolistas que vieram para o projecto 
reúnem todas as condições para 
que junto das que cá estavam cons- 
truir um plantel determinado e ca- 
paz. A época não vaio ser fácil, va- 
mos ter pela frente adversários tam- 
bém fortes e que também desejam 
vencer. O Madeira SAD comprome- 
te-se como sempre a lutar e dar 
tudo por tudo". 

formações que vão lutar pelos títu- 
los nacionais. 

" As nossas expectativas nesta 
primeiro dia de trabalho são como 
não podia deixar de ser de muito 
grandes. Afinal foi conseguido 
construir um plantel que à partida 
nos dá garantias de que, trabalhan- 
do bem iremos aproximar o Madei- 
ra SAD daquilo que todos nós dese- 
jamos que é ganhar as competições 
nacionais em que vamos estar en- 
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A secção de andebol do Aca-
démico de Viseu vai organizar
o 1.º Torneio Cidade de Viseu
nos dias 8, 9 e 10 de Setembro
no escalão de juvenis mascu-
linos.

Depois de assegurar a pre-
sença de um dos históricos
clubes da cidade do Porto, o
Estrela e Vigorosa SC, o Aca-
démico vê também Vitória de

Setúbal, ACROF de Oliveira de
Frades, FC Porto e Clube de
Andebol de Baltar confirma-
ram presença na prova.

Os emblemas vão enrique-
cer o torneio viseense e ajudar
a proporcionar uma competi-
ção de excelência em Viseu.
Nos próximos dias os dirigen-
tes academistas estão convic-
tos de que surgirão mais pedi-
dos de participação de clubes
com tradição e muita história
na modalidade. |

Cinco clubes confirmados
em torneio do Académico
Andebol
1.º Torneio Cidade de Viseu
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 JOsé costa lima 

A 
crise diretiva no 
ABC/UMinho pros-
segue e não foi, por 
enquanto, apresen-

tada qualquer lista can-
didata aos órgãos sociais. 
Depois de uma assem-
bleia-geral realizada on-
tem à tarde e que tinha 
como ponto único a elei-
ção de novos corpos ge-
rentes, o Diário do Minho 
confirmou, no final, que 
não houve fumo bran-
co quanto à resolução de 
um problema de lideran-
ça que se arrasta há algu-
mas semanas.  

Numa reunião magna 

com a duração de qua-
se três horas – e que não 
contou com o presiden-
te demissionário João Luís 
Nogueira –, fica na reti-
na a presença de somen-
te quatro acionistas, entre 
os quais a Câmara Muni-
cipal de Braga, represen-
tada por Sameiro Araújo, 
vereadora do Desporto e 
Juventude da autarquia.

Uma vez que não hou-
ve qualquer avanço na 
resolução da cise acade-
mista, Pedro Machado, 
presidente da Mesa, agen-
dou nova assembleia-ge-
ral para 22 de agosto (ter-
ça-feira), novamente às 
17h30.

Assembleia-geral eleitoral de ontem sem listas candidatas 

Prossegue a crise no ABC

Carlos Matos 
presente no Sá Leite
mas sem avançar 
Um dos nomes que po-
derá avançar para a lide-
rança do ABC/UMinho, 
tal como antecipámos na  
edição de sábado passado, 
é Carlos Matos. O antigo 
andebolista do clube es-
teve ontem presente no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
embora não tivesse assisti-
do à assembleia-geral por 

não ter qualquer par-
ticipação na sociedade 

anónima, para perceber 
quais as movimentações 
que vão sendo dadas nes-
te momento delicado da 
vida do clube bracarense. 

Carlos Matos, sublinhe-
-se, ainda não formali-
zou qualquer candidatu-
ra à presidência do ABC/
/UMinho, mas essa hi-
pótese, sabe o nosso jor-
nal, continua em aber-
to se forem reunidos os 
apoios suficientes para re-
solver alguns dos proble-
mas emergentes do ABC, 
entre os quais as dívidas 
financeiras acumuladas 
nos últimos anos.  

Os quatro acionistas presentes na assembleia-geral de ontem

Sameiro 
Araújo 

representou 
a acionista 

Câmara 
Municipal de 

Braga na 
AG.
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lateral não treinou 

André Gomes 
ausente... e a 
caminho do FC Porto
Quanto à equipa sénior do ABC/UMinho, o plan-
tel liderado pelo técnico Jorge Rito continua a 
preparação rumo à nova temporada de andebol. 
Ontem, à hora da assembleia-geral eleitoral, os 
jogadores exercitaram-se na quadra do Pavilhão 
Flávio Sá Leite, mas não passou despercebida a 
ausência de André Gomes, que continua ao ser-
viço da seleção nacional de Portugal. 

No entanto, e embora não haja qualquer con-
firmação oficial por parte dos responsáveis aca-
demistas, o lateral português já terá comunicado 
ao ABC/UMinho a intenção de mudar de ares, 
mais concretamente para o FC Porto. 

Nesta altura, restará apenas saber se André 
Gomes sai do clube onde se formou através de 
uma rescisão unilateral do contrato com o em-
blema minhoto ou se haverá acordo de verbas 
entre o ABC e o FC Porto para a transferência 
do internacional luso, filho do antigo futebolis-
ta do Sporting de Braga e Benfica, Jorge Gomes. 

D
M
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ponta já veste de azul e branco 

Percurso idêntico 
ao de Branquinho 
Caso se confirme a transferência de André Go-
mes para o FC Porto, o lateral-esquerdo fará o 
mesmo percurso do seu colega no ABC/UMinho 
Diogo Branquinho. O ponta-esquerda, que tam-
bém esteve na mira de Benfica durante o defe-
so, foi confirmado no mês passado como novo 
jogador dos dragões para a nova temporada de 
andebol e já iniciou o trabalho junto dos novos 
companheiros, agora envergando o equipamen-
to azul e branco. André Gomes vai, muito pro-
vavelmente, fazer-lhe companhia. 
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supertaça com o sporting 

Equipa continua a preparar
discussão de mais um título  

O ABC/UMinho reforçou a equipa com apenas três re-
forços (Hugo Rosário, Belmiro Alves e Nuno Silva) e pro-
moveu quatro juniores ao plantel principal (Rafael Pei-
xoto, Rui Ferreira, Francisco Silva e Ricardo Ferreira). 

No meio da crise diretiva que assola o clube, o plan-
tel às ordens de Jorge Rito vai preparando a Superta-
ça de andebol, agendada para 27 deste mês (em Mêda), 
frente ao campeão nacional Sporting. Os minhotos são 
os detentores da Taça de Portugal, depois de terem ba-
tido precisamente os leões.  
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ANIXO.  PORTUGAL 
JOGA NO KOSOVO 
O Kosovo terá os direitos de 
organizar o grupo 4 da 
qualificação europeia de 
acesso ao play-off do 
Mundial'2019, do qual faz 
parte a seleção, ainda com a 
Polónia e Chipre. Portugal 
ficou em segundo neste 
sorteio, acolhendo esta fase 
concentrada caso os kosova-
res prescindam da regalia. Os 
jogos são entre 12 e 14 de 
janeiro de 2018, apurando-se 
os vencedores de cada grupo. 
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ESPOIRERVEZTIO  
O FC Porto conquistou o 
Torneio Internacional de 
Estarreja, ao vencer na final os 
noruegueses do Halden (25-
20). De véspera, os dragões 
tinham batido os Brave Kings 
do Japão (34-24). Já o Sporting 
somou o segundo triunfo da 
pré-época frente ao ISMAI, 
por 47-29, num jogo que teve 
três partes de 20 minutos. 
Nestes moldes, os leões 
derrotaram oÁguas Santas no 
dia anterior (30-40). 

Página 9



A10

  Tiragem: 68759

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 12,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70805658 10-08-2017

ANDEBOL 

Portugal ficou 
atrás do Kosovo 

Portugal ficou em segundo 
na corrida pela organização do 
Grupo 4 da qualificação euro-
peia para O Mundial de 2019, fi-
cando atrás do Kosovo. 

Este foi o resultado do sorteio 
realizado em Viena (Áustria), 
no entanto, se o país dos balcãs 
rejeitar a receção do evento - o 
grupo conta ainda com Polónia 
e Chipre - a organização ficará a 
cargo de Portugal. O apura-
mento decorrerá de 12 a 14 de 

- janeiro de 2018 sob a forma de 
torneio concentrado. 

Os vencedores de cada grupo 
jogarão um playoff com as res-
tantes equipas apuradas do Eu-
ropeu de 2018. Já qualificadas 
para° Mundial estão a Dinamar-
ca e a Alemanha, organizadoras 
da competição, além da França, 
campeã mundial. o D.M. 
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