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A FOTO DO LEITOR E A SUA LEGENDA

Desporto. O Independente Futebol Clube Torrense, do Seixal,
está de volta à
2.a Divisão do,
Andebol Sénior.
Foí um regresso
conquistado
com grande entusiasmo, dedicação e empenho.
CARLOS GARCIA
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Gala do IPL distinguiu
atletas-estudantes do ano
IPL

Campeões nacionais universitários não foram esquecidos

DESPORTO O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) homenageou os seus estudantesatletas, na já tradicional Gala
do Desporto, que decorreu na
passada quarta-feira, na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão.
Promovida pelos Serviços de
Acção Social do IPL, a Gala reconheceu publicamente o esforço e dedicação dos cerca de
560 estudantes-atletas da instituição, em mais de 20 modalidades, com o atletismo a vencer o prémio de modalidade
do ano.
Um dos destaques da Gala
foi para a eleição do atleta do
ano do IPLeiria, com a vitória
a recair para Wilson Martins
(atletismo) e Joana Espinha
(andebol). Por outro lado, foram distinguidas as modalidades com mérito desportivo pelos resultados obtidos, assim
como os campeões nacionais

universitários nas mais diversas modalidades.
Em termos individuais, destaque ainda para Ana Lúcia
Correia (treinadora do ano) e
para os atletas do ano por modalidade: Nuno Henriques
(karting), Carolina Silva (futebol), Luís Isaac (futebol), Rúben
Fragoso (futsal), Catarina Henriques (futsal), João Pinto (atletismo), Bruna Silva (atletismo),
Rui Silva (ultimate frisbee), Carina Dias (xadrez), Manuel
Morgado (surf), Rúben Fernandes (bodyboard), José Carvalho
(canoagem), Francisco Santos
(andebol) e Kelly Rodrigues
(andebol).
Os atletas revelação por modalidade foram Catarina Gomes (andebol), Alexandre Tente
(andebol), Rute Mota (atletismo), Hugo Brigído (atletismo), Diogo Ferreira (ultimate
frisbee), Carolina Ferreira (futsal) e Paulo Antunes (futsal).|
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HANDEBOL

Isabel no SV Neustadt
HERBERTO DUARTE PEREIRA
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desporto@dnoticias.pt
"Estou muito feliz por anunciar
que na próxima época irei representar a formação do SV Union
Halle-Neustadt da I Divisão da
Bundesliga alemã".
Foi assim que a internacional
madeirense Isabel Góis, 'dona' da
baliza da selecção nacional e na
época passada do Madeira Andebol SAD anunciou na sua página
pessoal do facebook, aquilo que a
reportagem do DIÁRIO já havia
noticiado então numa entrevista,
recente com a melhor guarda-redes portuguesa do momento.
A madeirense vai jogar na principal liga da Alemanha ao serviço
do SV Union Halle-Neustadt, clube que esta temporada subiu para
o principal campeonato alemão.
Isabel Góis junta-se assim a outro madeirense, que compete naquele país, nomeadamente o internacional João Ferraz, e curiosamente terá como colega na sua
aventura em terras alemães de
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Guarda-redes madeirense irá jogar na Bundelisga. FOTO ASPRESS

outra internacional portuguesa,
Mariana Lopes ex-Alavarium que
depois de duas temporadas a jogar no campeonato da Suécia ingressa, agora no mesmo clube da
madeirense. Internacional por
Portugal em todos os escalões Isabel Góis foi um dos elementos

chave na equipa comandada pela
técnica Sandra Fernandes para a
brilhante época do Madeira Andebol SAD que levou à conquista
dos três títulos em disputa, nomeadamente a Supertaça, o Campeonato da I Divisão e a Taça de
Portugal.
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Campeãs regionais discutem fase final nacional de juniores.

Sports Madeira luta
pelo título nacional
A equipa de juniores femininos do
CS Madeira em andebol inicia hoje
em Alcanena, a sua participação na
fase final do campeonato nacional,
defrontando a partir das 20 horas
precisamente a equipa da casa, o
Alcanena.
Esta fase final conta ainda com a
presença do Alavarium e do Maia.
As madeirenses amanhã, pelas 17
horas actuam frente ao Maia, ter-

minando a fase final domingo pelas
10 horas contra ao Alavarium. Esta
fase final será disputada no sistema
todos contra todos a pontos, sendo
que as madeirenses se apresentam
nesta derradeira fase da competição como uma das equipas `outsiders' num grupo de formações
muito equilibradas, mas onde o Alcanena e o Maia assumem uma
maior cota de favoritismo. H. D. P.
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ANDEBOL
ABC NÃO VAI
À EUROPA
O ABC, que ganhou o
direito de participar
na Taça Challenge de
2.018/19, pelo quarto
lugar no campeonato, recusou essa
possibilidade.
Posteriormente, a
Federação convidou
o Avanca (quinto),
que também
declinou, ficando a
vaga para o Madeira
SAD (sexto).
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Seleção viaja
hoje para Nis
R Depois de um estágio em
Cluj, que englobou vários jogos-treino, à porta fechada,
com a Roménia, a Seleção viaja
hoje para Nis, palco do encon
tro de domingo com a Sérvia,
na mão do playoff de apuramento para o Mundial'2019. O
lateral Jorge Silva, que saiu cio
Granollers eprocura clube, está
confiante: "Os trabalhos de
correram com normalidade e
estamos preparados", considerou o canhoto. a A.R.
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BENFICA FALHA TÍTULOS NACIONAIS EM 2017/18

111)11G110
NA LUZ
Águias vivem época
de (raro) jejum nas
principais modalidades
masculinas de pavilhão
JOSÉ MORGADO

A eliminação do Benfica nas
meias - finais do Playoff da Liga de
Basquetebol, na quarta - feira,
confirmou um cenário de 'jejum'
muito pouco comum na história
recente das águias: pela primeira
vez desde 2011, o emblema da Luz
vai acabar a temporada sem vencer o titulo nacional de andebol,
hóquei em patins, voleibol e bas-

A ÚLTIMA VEZ QUE O BENFICA
NÃO FOI CAMPEÃO DE ANDEBOL,
BASQUETEBOL, HÓQUEI
E VOLEIBOL FOI EM 2011

ciuetebol. O rival Sporting já é
campeão nas três primeiras e o
troféu da última será discutido entre FC Porto (que pode igualmente
viver uma rara época de jejum) e
Oliveirense, a partir de amanhã.
O Benfica, que é de resto o único
clube que tem todas as referidas
quatro modalidades, tem habituado os seus adeptos ao longo dos
últimos tempos a diversas conquistas - nacionais e internacionais (no caso cio hóquei). Nos últimos W anos, e excluindo o futsal
(tutelado pela Federação Portuguesa de Futebol), o Benfica foi
campeão de pelo menos uma mo-

dalidade por oito ocasiões, de pelo
menos duas por quatro vezes e de
três das quatro em 2014/2015, ano
em que só escapou mesmo o ande boi (nessa época o Benfica venceu
ainda o futebol e o futsal), modalidade na qual as águias não são
campeãs nacionais há 11 épocas.
Vitórias nas taças e feminino
Se é um facto que o Benfica não
conquistou qualquer campeonato
em nenhuma das já referidas mo dalidades masculinas de pavilhão,
também é verdade que nem todas
as situações devem ser avaliadas
da mesma forma.
O andebol conquistou a Taça de
Portugal (derrotando o campeão
nacional e favorito Sporting, de
forma categórica, na final), o basquetebol venceu a Supertaça e a
Taça Hugo dos Santos e o voleibol
ganhou igualmente a Taça de Por tugal, batendo também pelo caminho os leões, que viriam a ultra passai as águias numa emocionante final do campeonato resol vida no 5" set... do quinto duelo.
Só o hóquei, que tantos títulos
tem oferecido ao
Benfica nos últimos
anos, ficou totalmen - JEJUM INÉDITO NAS ÚLTIMAS io ÉPOCAS
te... em branco.
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À PORTA. Andebol e voleibol foram \rkes* e hóquei também pode ser segundo

Muitas alterações já anunciadas
O Benfica está a preparar desde
cedo a próxima temporada nas
diferentes modalidades, para
tentar inverter uma época menos conseguida: Bernardo Martins, jovem contratado ao Sp.
Caldas, é a mais recente novidade da secção de voleibol, que
contará também com novo trei-

nador (o brasileiro Marcel
Matz) em 203.7/18. Em relação às
restantes modalidades, preveem-se novidades mais para a
frente, no verão, uma vez que
terminaram mais tarde, e o hóquei em patins ainda tem por
definir a 2.a posição do campeonato, na última jornada.
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