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AHDE-En, El. 

Leões atentos 
à 'festa' do Fafe 
-> Liga dos Campeões an-
tecipa a 4.L 1  jornada no Pa-
vilhão João Rocha 

PEDRO BENAVENTE/ASF 

Hugo Canela admite favoritismo 

Com a bagagem pronta para rumar 
à Rússia, a fim de defrontar o 
Chekhovske Medvedi, em jogo da 
Champions, o Sporting antecipou a 
receção ao AC Fafe da 4.a jornada, 
que só fica completa sábado. Sem 
conhecer derrota nos embates 
anteriores no Andebol 1, o treinador 
Hugo Canela reconhece o 
favoritismo dos bicampeões 
nacionais mas também deixa 
avisos:«0 Fafe vem sem pressão 
porque sabe que não está ao nível 
do Sporting. Quando as equipas 
jogam descontraídas podem 
causar problemas, vamos ter muita 
atenção.»,. O homólogo do Fafe, 
Victor Tchikoulaev, vê esta como 
uma oportunidade para crescer: «O 
plantei tem algumas limitações e é 
jogando contra uma equipa como o 
Sporting que se ganha experiência, 
maturidade e ritmo É uma festa 
para o nosso trabalho e um prazer 
para os jogadores, que querem dar 
o seu melhor»„garantiu. 

ANDEBOL 1 

-, 4.a Jornada-) Hoje 1 
Boa Hora-Benfica 23-26 
Sporting-AC Fafe 18.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  
Avanca-FC Porto 22/9, 1.9h 
Pav. Com. Adelino D. Costa, em Avanca  

Madeira SAD-Belenenses 22/9,18h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira  
Fermentões-ISMAI 22/9,18h 
Pavilhão Municipal Arq. F. Távora  

Sp. Horta-ABC 22/9, 22 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, Faial  
A. Devesa-A. Santas 23/9,17 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga Página 1
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Estudantes de ambos os sexos
ABC de Braga e Agrupamento formalizam
parceria para a formação no andebol
O ABC de Braga e o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante estabelece-
ram uma parceria visando proporcionar a estudantes de ambos os sexos,
nascidos entre 2008 e 2010, a prática do andebol. 
Na Escola Carlos Secundária Carlos Amarante o acordo funciona às terças  e
quintas-feiras,  das 18.30  às 20 horas. São destinatários do Desporto Escolar
os alunos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino
público, do ensino particular e dos estabelecimentos de ensino cooperativo,
dependentes ou não do Ministério da Educação, desde que legalmente re-
conhecidas, refere uma nota do clube à comunicação social.  
O projecto é totalmente gratuito e todos os alunos interessados em inscre-
ver-se só têm de comparecer no horário dos treinos e falar com os professo-
res responsáveis. 

§desporto escolar
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111  A Académica 
inicia, sábado, dia 22 de 
setembro, a época des-
portiva 2018/2019 com a 
organização do Torneio de 
Abertura 80 Anos, defron-
tando o Cister de Alcobaça 
e o Académico do Porto, 
no Estádio Universitário 
(pavilhão 1).

Este torneio, para além 
de celebrar os 80 anos da 
Secção de Andebol da AAC, 
serve igualmente para 
apresentar a equipa sénior 
e a nova equipa técnica li-

derada por Ricardo Sousa.
Segundo comunicado, a 

jovem equipa academista 
está motivada e desejosa 
de entrar em ação, pelo 
que muito se espera da 
atitude que vão colocar 
em campo.

A decorrer estão ainda 
os treinos de captação de 
jovens dos 6 aos 15 anos, 
às segundas,  quartas 
e sextas-feiras, entre as 
19H00 e as 21H00 horas, 
no Pavilhão 1 do Estádio 
Universitário.

Andebol Académica 
organiza sábado Torneio 
de Abertura 80 Anos
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A Secção de Andebol da Acadé -
mica apresentou a Comissão
de Gestão que vai liderar os
destinos da turma escolar com
«o objectivo máximo de man-
ter o clube activo, dinâmico e
com sentimento de pertença
de todos», como pode ler-se no
comunicado.

Deste modo, António Albu-
querque, Ana Cristina Santos,
Luís Lucas, Paulo Rocha, José
Roberto Forte, Adriano Dias da
Cruz, Afonso Vítor, Ana Gomes,
Duarte Messias e Rogério Cos -
ta estão no comando da Secção
e esclarecem que «as activida-
des desportivas continuam re-
gularmente, estando em curso
to das as actividades preparató -
rias da nova época».

A meta, pode ler-se no comu-
nicado, pretende consolidar «o
trajecto de afirmação do clube
e da modalidade em Coimbra».

Este grupo de trabalho vai as-
segurar os destinos da secção
até ao realizar de novas eleições
que serão marcadas pelos ór-

gãos competentes da AAC.
«A Comissão de Gestão ma-

nifesta o seu compromisso
com o clube, assegurando a to -
da a família academista o cum-
primento dos compromissos
assumidos e o desenvolvimen -
to da época desportiva, nos di-
versos escalões em competi-
ção», refere o documento.

Torneio de Abertura
A Secção de Andebol organi -

za, no sábado, o Torneio de
Abertura da nova época. 

A equipa sénior, orientada
por Ricardo Sousa, vai defron-
tar o Cister (emblema de Alco-
baça) e o Académico do Porto. 

A prova começa às 14h45 e
disputa-se no Pavilhão 1 do Es-
tádio Universitário de Coimbra.

Taça de Portugal
Entretanto, foi sorteada a

ronda inaugural da Taça de
Portugal. A turma academista
visita, a 5 de Outubro, o con-
junto do São Bernardo, emble -
ma que vai disputar o Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são. |

Comissão de Gestão lidera
destinos da Académica
Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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O Pavilhão Municipal de Ta-
rouca recebeu  no passado
fim-de-semana a segunda edi-
ção do Torneio Internacional
de Andebol, uma competição
organizada pelo Ginásio Clube
de Tarouca com a colaboração
do Município de Tarouca e da
União de Freguesias de Ta-
rouca e Dalvares.

Inserido nas festas de S. Mi-
guel, o torneio do escalão de
Juvenis Masculinos contou
com a participação de seis

equipas, cinco nacionais (Gi-
násio Clube de Tarouca, S. Ber-
nardo, Feirense, Boavista, AA
São Pedro do Sul) e uma es-
trangeira (selecção da Grã-
Bretanha).

Durante os dois dias, os par-
ticipantes proporcionaram jo-
gos intensos e que revelaram
a vontade de vencer dos jovens
atletas. No final da competição,
o Boavista consagrou-se cam-
peão deste torneio em Ta-
rouca, com o São Bernardo em
segundo lugar. A selecção bri-
tânica fechou o pódio na ter-
ceira posição. |

Andebol
Torneio Festas S. Miguel

Juvenis masculinos
“animaram” Tarouca

DR

Boavista alcançou o primeiro lugar da competição
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A Federação Portuguesa de
Andebol realizou na passada
terça-feira o sorteio da 1.ª eli-
minatória da Taça de Portugal
2018/2019 emno escalão de
seniores masculinos. 

A fase inaugural da prova
conta com a participação de
28 clubes da 2.ª Divisão nacio-
nal e outros 37 emblemas da

3.ª Divisão. No total, serão rea-
lizados 29 encontros, divididos
por quatro zonas, agendados
para o próximo dia 5 de Outu-
bro (feriado). 

Na Zona 2 estão inseridas
quatro equipas filiadas na As-
sociação de Futebol de Viseu e
que vão tentar garantir o apu-
ramento para a próxima fase
da competição. 

O maior destaque vai para o
duelo entre o Besteiros FC

(Tondela) e a Escola de Ande-
bol de Moimenta da Beira,
duas equipas que vão propor-
cionar o primeiro dérbi distrital
da nova temporada no ande-
bol sénior masculino.

Além destas, a Associação de
Desporto e Educação Física
(ADEF) de Carregal do Sal vai
receber no seu pavilhão o
Clube Desportivo Feirense. 

Também o Académico de Vi-
seu vai disputar a 1.ª elimina-

tória da Taça de Portugal em
casa, no Fontelo, tendo como
adversário a ACD Monte. |

Primeira eliminatória foi sorteada 
e envolve quatro equipas do distrito 

SORTEIO

1.ª eliminatória (05/10)
Zona 2

Alavarium AC-AA UBI
ADEF C. Sal-Feirense
Sanjoanense-SP Oleiros
Besteiros FC-EA Moim.ª Beira
São Bernardo-Académica
Estarreja AC-Ílhavo AC
Académico-ACD Monte

Andebol
Taça de Portugal
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Andebol

AC Fafe visita 
hoje Sporting
Depois do Boa Hora-Benfica (23-26), disputa-
do na passada terça-feira, a terceira jornada do 
campeonato de andebol prossegue hoje, com o 
Sporting a receber o AC Fafe a partir das 18h00.
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':3W.  PEDRO PORTELA 
CONTINUA A BRILHAR EM FRANÇA 
Pedro Portela, com cinco golos, esteve em 
destaque no jogo em que a sua equipa, o 
Tremblay, bateu o Aix, por 30-29, para a liga 
francesa de andebol. Ainda para este campeo-
nato, o Pontault, de João Moniz e Gonçalo 
Ribeiro (dois golos), perdeu com Nimes, por 
27-31. Na liga espanhola, o Barcelona, de 
Gilberto Duarte, bateu o Valladolid, por 24-
41. 0 português ficou em branco. -A.F. 
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Fafe testa leão 
antes dos russos 

O Sporting recebe hoje o Fafe 
em jogo referente à 4,  jornada do 
Campeonato Nacional, com início 
marcado para as 18h00. Os cam-
peões nacionais são favoritos e o 
embate será certamente mais um 
bom ensaio para o segundo jogo da 
Champions, no sábado, com os 
russos do Medvedi. 

"Temos vindo a crescer esta 
época e assim queremos conti-
nuar", disse Hugo Canelo, ao si te 
do clube, alertando todavia para o 
perigo quepode causar o Fafe. o 

ANDEBOL 1 
jornada 

SPORTING 18h00 FAFE 

AVANÇA sábado FC PORTO 

MADEIRA SAD sábado BELENENSES 

FERMENTÕES sábado MAIA ISMAI 

SP. HORTA sábado ABC 

ARSFNA1domingo A, SANTAS 

BOA HORA 23-26 BENHLA 
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