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ANDEBOL 
Gilberto Duarte no 7 ideal 
da Champions 
Gilberto Duarte foi eleito melhor 
lateral esquerdo do Sete Ideal da 14.a 
jornada da Liga dos Campeões. 
Ao serviço dos polacos do Wisla 
Plock, o internacional português 
apontou 10 golos na visita aos 
macedónios do Vardar, campeões 
em título. O duelo terminou 
empatado (31-31) e a turma polaca 
acabou fora dos oitavos de final da 
competição. 
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Madeira,SAD-Avanca reali-
za-se hoje no Funchal 
O encontro entre Madeira, SAD e 
Avanca, relativo à 22.' jornada do 
Campeonato Andebol 1, realiza-se 
hoje, a partir das 19 horas, no 
Pavilhão do Funchal, após dois 
adiamentos, devido a problemas 
com vôos, 
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A equipa sénior masculina do
Ílhavo AC foi a equipa mais re-
gular da fase de apuramento
do Nacional da 3.ª Divisão de

Seniores Masculinos, que ter-
minou no passado sábado com
a disputa da última jornada. A
vitória (32-26) sobre o Beira-
Mar serviu apenas para con-
firmar a sua supremacia neste
campeonato regional, onde em

18 jogos somou 15 triunfos, um
empate e duas derrotas.

O Alavarium saiu derrotado
(32-25) na deslocação ao re-
cinto do Feirense, mas com o
segundo lugar já garantido, as-
segurou também a presença na

2.ª Fase da prova, o mesmo
acontecendo com a equipa “fo-
gaceira”, terceira classificada. O
Beira-Mar terminou em quarto
e beneficou da vantagem no
confronto directo com o Monte
para também se apurar. |

Ílhavo vence “apuramento”
Decisão O clube ilhavense terminou em primeiro lugar a prova de acesso
à segunda fase. Alavarium, Feirense e Beira-Mar também garantiram vaga
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Ílhavo e Beira-Mar seguem juntos para a próxima fase

D.R.
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Andebol verde-rubro 
arranca 2.'' fase no dia 24 
Há muito afastados da luta pelo 
título nacional da II Divisão em 
andebol masculino, o Marítimo 
conheceu ontem o calendário 
para a derradeira fase da prova, 
onde irá procurar desde logo a 
tão desejada manutenção no es-
calão secundário do andebol 
português. 

Integrado na zona 1, junta-
mente com Boavista, São Paio 
Oleiros, FC Gaia, Ginásio Santo  

Tirso, Cp Natação, FC Porto B e 
AA São Mamede, os verde-ru-
bros arranca a prova no dia 24 de 
Março, colocados no penúltimo 
lugar da classificação com 14 
pontos, menos sete que Boavista 
e São Paio Oleiros que figuram 
nas primeiras posições. Esta fase 
prolonga-se até 9 de Junho, com 
o jogo inaugural a acontecer no 
Pavilhão do Marítimo diante do 
FC Gaia. P. V. L. 

Marítimo luta pela manutenção na II Divisão nacional masculina. 
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Madeira Andebol SAD recebe esta noite o Avanca no Funchal. 

A 60 minutos de ficar 
entre os seis melhores 
O Madeira Andebol SAD pode esta 
noite, pelas 19 horas, no Pavilhão do 
Funchal, garantir, urna vez mais, a 
presença entre as seis melhores 
equipas do Campeonato Nacional 
da I Divisão de andebol masculino, 
que irão lutar na fase final pelo titulo 
nacional de 2017/2018. 

Uma situação que está ao alcance 
da formação orientada por Paulo Fi- 
dalgo, apesar de, pela frente, ter um 
adversário complicado, o Avanca. 
Em jogo que está em atraso da 22.a  

jornada e que já foi reagendado pela 
terceira vez, depois de dois adia- 
mentos, devido a problemas com 
voos da formação nortenha, o Ma- 
deira SAD precisa de apenas um 
empate para garantir o primeiro 
grane objectivo da época, e que pas- 
sa por integrar o grupo (A) que irá 
lutar pelo título de campeão. 

A equipa está motivada e pede ao 
público um pavilhão cheio de forma 
a poder festejar mais um feito para o 
andebol madeirense. P. V. L 
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Madeirenses precisam agora de um triunfo para ficar na fase de campeão. 

CS Madeira perde com 
Maia e adia apuramento 
O Club Sports Madeira recebeu on-
tem no Pavilhão da Escola Bartolo-
meu Perestrelo a formação do Maia, 
em jogo a contar para o Campeona-
to Nacional da 1 Divisão em andebol 
feminino e que, relembre-se era 
para ter lugar no passado sábado, 
mas por impedimento do conjunto 
maiato em chegar à Região foi adia-
da para ontem. 

Vitória do Maia Stars por 26-19, 
com 12-8 ao intervalo, igualmente a 
favor das nortenhas. Um jogo onde 
as madeirenses acabam por ser as 
grandes prejudicadas. Ontem para 
além de não contarem com Ana An-
drade, Jéssica Gouveia e Cláudia 
Aguiar lesionadas, o facto de ter sido 
um dia normal de trabalho e de au-
las, impediram Catarina Ascensão e  

Nádia Nunes de darem o seu contri-
buto, o que levou a que as madeiren-
ses se apresentassem na ficha de 
jogo com apenas 10 elementos. 

No próximo fim de semana rea-
lizam-se as derradeiras duas jor-
nadas da fase regular e onde o 
Sports bastará vencer um dos 
dois encontros, Alavarium ou 
Académico, para garantirem a 
presença nos oito finalistas, da 
fase final que irá lutar pelo título 
nacional. 

O CS Madeira jogou com, Rosa 
Gonçalves, Ana Castro (5), Fran-
cisca Abreu (2), Maria Kourdou-
los (6), Leonor Rodrigues(1), Bár-
bara Gomes, Ana Filipa Franco 
(3), Odete Freitas (2), Márcia Tei-
xeira e Leonor Abreu. P. V. L. 
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AGE\DA 
ANDEBOL  
Campeonato Nadonal — 
Jogo em 22.9ornada: 
Madeira SAD-Avanca, 
19h00, Pavilhão 
do Funchal. 

Paris-Nke, com 
a participação de Rui Costa 
(UAE-Team Emirates) 
e Tiago Machado 
(Katusha), prova a decorrer 
até dia 11. 
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Gilberto Duarte goleador 

Gilberto Duarte no sete ideal 
ea  Gilberto Duarte, do Wisla 
Plock, foi ontem eleito o melhor 
lateral-esquerdo para o Sete Ideal 
da 14' jornada da Liga dos Cam-
peões, depois de marcar 10 golos 
no empate (31-31) da sua equipa, 
em Skopje, frente ao campeão em 
título, o emblema macedónio do 
Vardar. Com  uma eficácia de 91%, 
Gilberto comandou a equipa no 
ataque, tendo apontado os últimos 
dois golos do Wisla Plock e falhado 
um remate nos instantes finais,  

quando a baliza à guarda de Arpad 
Sterbic, também atual campeão 
europeu pela Espanha, estava des-
protegida. 

Cobiçado peloSporting, o inter-
nacional, de 27 anos, vai deixar 
saudades na cidade de Plock, pois 
já disse aos dirigentes que não vai 
renovar. "Não conseguimos che-
gar a um acordo", lamentou Mi-
chal Zolotenko, diretor desporti-
vo dos vice- campeões polacos. 

Cresce assim a hipótese de o  

heptacampeão pelo FC Porto-re-
gressar a Portugal, depois de ter 
ido em 2016 para Plock, onde foi 
encontrar o seu amigo Tiago Ro-
cha, agora no Sporting, clube que, 
por sua vez, deixou() esloveno Igor 
Zabic ir para o emblema da Poló-
nia. Neste país, Duarte jogou 82 
partidas e marcou 210 golos. 

Entretanto, joga:se hoje (19h) o 
Madeira SAD-Avanca, partida 
adiada da 22' jornada da fase regu-
lar do campeonato.. LR. 
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