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Madeirenses
podem sonhar
-, Vitória sobre Avanca coloca Madeira, SAD no apuramento do campeão
O Madeira, SAD-Avanca, da 22.a
jornada do Andebol 1, realiza-se hoje,
e é de capital importância para os
insulares. Em caso de vitória, ficam
com mais dois pontos que o
Belenenses a duas jornadas do fim,
ainda que os azuis do Restelo
tenham vantagem no confronto
direto (vitória no Funchal e empate
no Acácio Rosa). De fora ficaria
automaticamente o Águas Santas caso os madeirenses derrotem a
Avanca - pois ficaria a 5 pontos do
Madeira, SAD. Porém, os maiatos
ainda podem sonhar com a presença
no grupo A embora tenham de
esperar pela vitória do Avanca de
modo a ficarem a 3 pontos de
Belenenses e Madeira, SAD
H. C.

CALENDÁRIO
—> Andebol 1 -, 22.a jornada —> Hoje
Madeira SAD—Avanca
19.00 h
Pavilhão do Funchal, no Funchal
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Académica perto do pleno
numa ronda muito positiva
D.R.

Andebol
Balanço

A Académica alcançou três vitórias e um empate, nos quatro
jogos que disputou, naquele
que é um saldo muito positivo.
Os seniores receberam os
açorianos do Marienses e empataram a 22 golos. Um encontro intenso, mais jogado com
o “coração do que com a cabeça”, que terminou com uma
igualdade, isto depois de a
turma escolar ter estado quase
toda a partida em desvantagem.
Num jogo em que as defesas
se superiorizaram aos ataques,
destaque para a ineficácia atacante coimbrã, em particular
no capítulo da finalização em

Seniores empataram a 22 golos na recepção ao Marienses

situações de contra-ataque,
nas quais desperdiçaram sete
ocasiões flagrantes.
Após uma entrada negativa,
a Académica chegou a meio da

primeira parte com cinco golos
de desvantagem conseguindo
reduzir a diferença até ao intervalo (11-13).
No reatamento, a formação

de Santa Maria (Açores) voltou
a ampliar a vantagem. A formação de Coimbra conseguiu,
paulatinamente, encetar uma
recuperação até final do encontro, beneficiando da exclusão de dois jogadores da equipa insular.
No final, o empate a 22 acabou por ter um “sabor amargo”, dada a superioridade dos
conimbricenses. Destaque para os 8 golos de Diogo Feijó e
para os 5 de Luís Santos, bem
como para a exibição notável
do guarda-redes João André.
Formação vitoriosa
Nas camadas jovens, a ronda
foi um sucesso para a Académica. Os juvenis receberam e
venceram o Feirense (32-31),
enquanto os iniciados triunfaram no reduto do Monte, por
26-35. No que diz respeito aos
mais novos, os infantis ganharam no terreno do S. Bernardo
B por 21-27. |
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Madeirenses jogam esta noite no Pavilhão do Funchal. FOTO ASPRESS

Avanca apurado não
vai facilitar vida à SAD
Se as condições atmosféricas 'aju- da um das grandes surpresas desta
darem', hoje pelas 19 horas no Pavi- fase. Não menos surpreendente
lhão do Funchal, o Madeira Ande- tem sido igualmente o desempebol SAD recebe o Avanca, partida nho dos andebolistas da SAD que
em atraso da 22.a jornada do Cam- durante 2018 só conheceram uma
peonato Nacional da I Divisão de derrota para as provas europeias e
andebol masculino, adiada então um empate para o campeonato
porque o avião que transportava a
frente ao Belenenses. De resto tem
formação nortenha não aterrou
sido um somatório de êxitos e sona Madeira devido ao vento.
bretudo pontos que deixa agora
Em mais um jogo decisivo, e
nas mãos do Madeira SAD tudo
quando faltam três jornadas
para entrar na elite do andebol
para o final da fase regular, os
masculino nacional, o grupo A
madeirenses andam à procura
onde relembre-se se discutirá o
de pontos que lhe permita ficar
título e lugares europeus. Vencer
entre os seis primeiros classifilogo ao final da tarde é a principal
cados, meta já atingida pelo
meta, numa partida que se anteconjunto do Avanca, sem dúvivê muito complicada. H. D. P.
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António Ventura, que leva no golos no campeonato, vai ser jogador do ABC

Central e pivô já estão garantidos pelo emblema
minhoto, que assim começa a preparar o plantei de 2018/19
:4 e

ABC terá Ventura
e Rúben Sousa
António Ventura tem 25
anos, é central e está a
assinar urna grande época,
sendo o melhor marcador
do ISMAI, com no golos.
Rúben Sousa é mais jovem,
bastante promissor e
ambos serão academistas
aulounmaliza
••• António Ventura e Rúben Sousa, central do ISMAI e
pivõ do Águas Santas, respetivamente, serão jogadores do
ABC nas próximas temporadas. Desta forma, o clube de
Braga, que viveum momento
muito delicado, com uma direção recente e bastantes dificuldades financeiras, começa
a precaver o futuro.

António Ventura, de 25
anos, principiou a jogar aos
oito no CA Leça, tendo passado parte da formação no FC
Porto, seguindo depois para o OsJogadoISMAI, onde cumpre a sexta res têm em
temporada, embora não con- comum o
secutiva, uma vez que pelo facto de
meio esteve no Águas Santas. terem
Com 1,87 metros, Ventura passado
tem vindo a fazer uma exce- Pela
lente temporada, tendo-se formação
destacadoclaramenteemdois do FC Porto
jogos: em Braga, frente ao ejogado no
ABC, em que marcou 11 golos ISMAI e no
em 15 remates, e no Dragão Águas
Caixa, frente ao FC Porto, Santas
onde fez 13 em15 e ainda três
assistências. Soma 110 golos e
é o melhor marcador do conjunto de Rui Silva.

Já Rúben Sousa, de 22 anos,
tem vindo a dividir o posto de
pivô com Luís Frade - reforço
do Sporting para as próximas
temporadas - no Águas Santas. Com 1,94 metros e 94 kg,
começou no Gondomar Cultural, também esteve na formação dos dragões e passou
pelo ISMAI, cumprindo a terceira época no Águas Santas.
Esta temporada leva 40 golos
marcados e assume papel relevante no conjunto de Rolando
Freitas.
Recorde-se que o ABC, terceiro clube mais ganhador do
andebol português, está na
quarta posiçãodo Campeonato Nacional, a oito pontos do
líder Sporting.

Página 4

A5

ID: 73804909

28-02-2018

Meio: Imprensa

Pág: 51

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,55 x 2,82 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Agenda
badane -V OMs$o IYtlonsl Cl! Fase) - Madeira 94D-4eanca (19).
UpPra Naoonal-Oevelrense(15)
▪
Taça de Pararem, (4eleis-fineis II Mio) Aves-Caldas (2015).
Lagos), Ausualia-Noruega
bobei Illeolike -Atreve Cup 2018 - Grupo A - Portugal-China
GruPO B - Corda do Sul-%ssia (15 - Mun. Albufeea), Canadâ-Suer Ia (19 Mun. Bela
(IBM Viga/Patc,* Grupo C - lapao-Holanda (15.40- Mun Bela Ilista/Pazha0. Dinamarca-Islândia (18.30 Mun.Lagos).
- Taça Chelanga (Quartos de

- 20 mio) Benlica-Bunge Ravenna (2090
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ANDEBOL Madeira SAI) e
Avanca disputam hoje o jogo em
atraso da 22,jornada do
campeonato. Os insulares lutam
ainda pelo lugar, último de
acesso à luta pelo título.
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