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ANDEBOL

Sporting na Liga
dos Campeões
--> EHF confirmou equipa de Alvaiade entre as que vão entrar no
sorteio dos quatro grupos
O andebol masculino do Sporting está
entre as 28 equipas que disputarão a
Liga dos Campeões, confirmou ontem o
comité da executivo EHF, em Glasgow.
Sem qualificação na prova, e após avaliação dos requisitos das 34 candidatas, o
organismo selecionou 16 a distribuir nos
grupos AeBe 12 para os C e D. É num
destes últimos que figurará o conjunto
leonino no sorteio de dia 29, em Viena,
Áustria. «O Sporting é um clube que tem
televisão própria, marketing, adeptos,
pavilhão novo e envolvência. Somos o
único clube português na prova. Todos os
resultados que temos feito, desde a conquista da Taça Challenge, ao que fizemos
no ano, são importantes para essa passagem direta», ressalvou Carlos Galambas, diretor da secção, ao jornal do clube.
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ABC/UMinho

André Marques coordena
andebol feminino
ANDEBOL

| Redacção |

O ABC de Braga anunciou, ontem, o novo coordenador do
andebol feminino — André
Marques.
Através das redes sociais, a
colectividade academista publicou uma fotografia do presidente da administração da
SAD, Rui Silva, tendo como

fundo o Pavilhão Flávio Sá
Leite, juntamente com aquele
novo responsável, da secção de
andebol feminino. Como o
Correio do Minho avançou em
edição recente, esta é uma
aposta para a próxima época,
decorrendo contactos com a
Universidade do Minho, com
vista à criação de condições para o recrutamento de campeãs
nacionais universitárias.

DR

Presidente do ABC, Rui Silva, com André Marques, coordenador do andebol feminino
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Alavarium
organiza
MegaFestand
hoje e amanhã
Andebol
Formação

O Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro realiza, amanhã e
quinta-feira, o MegaFestand de
Andebol, envolvendo os cerca
de mil alunos das escolas do 1.º
Ciclo da cidade de Aveiro, incluindo os da freguesia de São
Jacinto, do 1.º ao 4.º ano, que
vão disputar vários jogos entre
as 9.30 e as 12.30 horas e as 14
e as 15:30 horas, no pavilhão
do clube aveirense.
Este mega torneio assinala o
culminar da actividade de promoção da modalidade e da
prática do exercício físico que
o Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro tem desenvolvido ao
longo de todo o ano lectivo que
agora termina. Uma acção que
tem sido protagonizada junto
das escolas da cidade, no âmbito do protocolo de cooperação com o Agrupamento de Escolas de Aveiro. |
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Vitória amarga para estarrejenses
Despromoção Equipa de Estarreja venceu a Académica, mas não evitou a descida ao terceiro escalão.
Um golo esteve na origem do desempate pelo confronto directo com a formação do Marienses
PAULO RAMOS

ESTARREJA AC

32

ACADÉMICA

Treinador: Carlos Tavares.
João Santos; José Oliveira (5), Alberto
Silva (8), Victor Valente (4), António
Silva (2), Marco Ferreira (3) e André
Lima (2) - sete inicial - Rui Figueiredo,
Francisco Feiteira, Diogo Liberato (1),
André Rego (1), Rafael Pinho (1), Tomás
Almeida (3) e Paulo Oliveira (2).

Treinador: Herlânder Silva.
João Gonçalves; Afonso Victor (1),
Francisco Lima, Tiago Cintra (1), Alfredo
Gomes (1), Gustavo Moreira (2) e Diogo
Carvalho (5) - sete inicial - António
Madaleno, Duarte Messias (1), João
Carvalho, Luís Santos e Oleksander
Podolskyi (8).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 130 espectadores.
Árbitros: Fernando Ferreira e Luís
Feitais (A.A. Porto).

Oficiais de Mesa: Luís Costa e Manuel
Oliveira (Aveiro).
Ao intervalo: 17-6.

Andebol

que, mesmo vencendo, dependia dos resultados de terceiros
para garantir a continuidade no
escalão secundário.
É que em Leiria e na Nazaré
jogavam-se duas outras partidas, onde também Marienses e
Albicastrense discutiam a manutenção. E se a equipa de Castelo Branco até venceu folgadamente o SIR 1.º de Maio, já a
formação açoriana foi ao recinto do Juve Lis (equipa que

2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A recepção do Estarreja AC à
Académica, em jogo da último
jornada do Grupo B – Zona 2
do Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão, era aguardada com
grande expectativa pelas hostes
locais, já que em causa estava a
permanência da equipa da casa,

temente, a descida de divisão.
Assim que terminou o jogo
foi desesperante o aguardar pelo resultado de Leiria e só passados alguns minutos de ter terminado a partida em Estarreja
é que chegou a noticia que ninguém queria ouvir. Um indesejado empate a 28 golos do Marienses deitou por terra o sonho
da manutenção para a equipa
de Estarreja, que no arranque
do campeonato estaria longe
de pensar que iria viver uma
época atribulada, que culmina
com a despromoção. |

18

Estarrejenses venceram a Académica mas não foi suficiente

já tinha assegurado a manutenção) empatar a 28 golos, igualdade que bastou para se manter
no escalão secundário.
O Estarreja AC fez o que lhe
competia, vencendo os conimbricenses, mas o empate do
Marienses, acabou por ditar a
descida dos estarrejenses que,
no confronto directo, perderam
por um golo. Recorde-se que a
equipa do Antuã tinha ganho
em casa por 28-24, mas havia
perdido nos Açores por 29-24.

O confronto com a Académica, que registou bom trabalho da dupla de arbitragem portuense, praticamente não teve
história para contar, tal foi a supremacia do conjunto de Carlos
Tavares, que ao intervalo já vencia por 17-6. Na segunda metade manteve-se o domínio dos
donos da casa , apesar de uma
agradável reacção por parte dos
“estudantes”, que há muito já
destinado o último lugar na tabela classificativa e, consequen-

RESULTADOS
2.ª Divisão Nacional
Masculina – Grupo B
Zona 2/13.ª Jornada
Sismaria-Benfica B
25-23
Estarreja AC-Académica
32-18
SIR 1.º Maio-Albicastrense 30-40
Juve Lis-Marienses
28-28
Benfica B
Sismaria
Juve Lis
SIR 1.º Maio
Albicastrense
Marienses
Estarreja AC
Académica

J
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
8
7
7
5
5
6
1

E
1
2
3
1
2
3
1
3

D GM-GS P
3 414-38354
4 373-36153
4 376-35952
6 388-39245
7 393-41244
6 353-35443
7 387-36243
10 345-40629

Despromovidos
Estarreja AC e Académica.
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AC Sismaria organizou
torneio inter-escolas
Andebol

ACS

Gândara dos Olivais

O AC Sismaria, no âmbito do
projecto 'Andebol na Escola' e
cujo objectivo se centra na promoção da prática regular de
actividade física, e que conta
com 10 centros de treino em
várias escolas do 1.º ciclo do
ensino básico no concelho de
Leiria, organizou no passado
sábado, o 6.º Torneio Inter-escolas, no pavilhão da Gândara.
O torneio contou com a participação de 100 crianças, com
idades entre os 6 e os 11 anos,
das escolas de EB1 de Bouça,
Escola Amarela, EB1 Marrazes,
EB1 Gândara, EB1 dos Parceiros, EB1 Barosa e EB1 dos Capuchos, com a participação
dos atletas federados do AC Sismaria dos escalões de bambis

Cerca de 100 crianças ‘brincaram’ ao andebol

e minis e, como equipa convidada, ainda contou com alunos
integrados no projecto 'Redes
na Quinta'.
“Um dia com pavilhão cheio,
marcado por bons momentos
de prática desportiva, alegria e
muito 'fair play'”, referiu a direcção do clube numa nota de
imprensa. |
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Selecção angolana
prepara Mundial em Leiria
Andebol
Juniores

A selecção júnior feminina de
andebol de Angola vai estar na
região de Leiria onde vai cumprir um estágio pré-competitivo de 12 dias, tendo em vista
a participação no campeonato
do mundo da categoria a decorrer em Debrecen (Hungria)
de 1 a 15 de Julho.
Depois de cumprir toda a

fase de preparação em
Luanda, onde efectuou sete jogos, a equipa nacional angolana, orientada por Edgar Neto,
vai dar sequência em Leiria, de
onde sai no dia 30 de Junho
para o palco da competição.
Em Leiria, a selecção angolana vai efectuar cinco jogo de
preparação dos quais dois
com a selecção portuguesa e
com equipas da primeira divisão local. |
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Diogo Alves vai jogar
no FC Gaia
Diogo Alves, andebolista madeirense que pertencia aos quadros
do Madeira Andebol SAD e que
na época que agora findou actuou
com a camisola do Marítimo, vai
rumar até ao norte do país para
ingressar no FC Gaia, clube que
milita na II Divisão e será orientado pelo Ricardo Costa ex-treinador do FC Porto.
Com apenas 20 anos, Diogo Alves foi formado no CD Bartolo-

meu Perestrelo deste muito cedo,
tendo ingressado no Madeira
SAD em 2015. Antes fez parte do
Centro de Formação da Madeira
em 2014. Estudante do curso de
educação física na UMa, o atleta
aposta agora numa experiência
fora da Madeira onde também
com as cores do FC Gaia dará
continuidade à tarefa técnica que
na Região era exercida no Clube
Escola da Levada. H. D. P.

Aos 20 anos, madeirense 'aventura-se' fora da Região.
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Clube Desportivo Os Marienses
mantém-se na II Divisão Nacional
A equipa de andebol senior do
Clube Desportivo Os Marienses conseguiu a manutenção na II Divisão
Nacional, ao empatar com o Juventude Desportiva do Lis.
“Apesar de vários percalços não
previstos durante a época, esta manutenção foi deveras importante
para que se possa repensar a próxima
época da melhor forma”, salientou o
clube, na sua página de Facebook.
Num jogo muito disputado, foi
nos derradeiros minutos do jogo contra o Juventude Desportiva do Lis
que a equipa mariense se superou.
Num lance decisivo, o guarda-redes
da equipa açoriana, Hélvio Braga,
defendeu um livre de sete metros

que poderia dar a vitória à equipa de
Leiria.
Com essa defesa, a equipe mariense
empatou o jogo a 28/28 e no final da
classificação a mesma pontuação que

a equipe de Estarreja, contudo no
confronto directo tinha vantagem e
assim classificaram-se em sexto lugar
e, por consequência, garantiu a permanecia na segunda divisão.
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MDEPA I SPORTING ENTRA
DIIETO NA LIGADOS CAMPEÕES
O Sporting vai ter entrada direta na Liga dos
Campeões de andebol, pois a EHF selecionou
as 28 equipas sem necessitar de apuramento.
Os leões ficarão nos grupos C ou D e com
rivais a escolher entre: Ademar Leon (Esp),
Elverum (Nor), Besiktas (Tur), Wacker Thun
(Sui), Chekhovskie Medvedi (Rus), Dínamo
Bucareste (Rom),Tatran Presov (Svk), Cocks
(Fin), Orlen Wisla Plock (Pol), Silkeborg
(Din) e Metalurg (Mol).
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ANDEBOL ••

Sporting direto
na Champions
O Sporting tem entrada direta
na fase de grupos da Ligados Campeões na próxima temporada, ao
contrário do que aconteceu na
edição transata, em que teve de
disputar uma fase preliminar. Os
campeões nacionais ficam integrados no Grupo C ou D.
"A Liga dos Campeões leva
muito em conta as condições do
clube. O Sporting tem televisão
própria, marketing, adeptos, um
pavilhão novo e toda esta envolvência", disse ao jornal do clube,
Carlos Galambas, diretor do andebol leonino, destacando ainda "o
ranking do Sporting a nivel de resultados desportivos, pois estamos
no grupo das 28 melhores equipas
da Europa e somos o único clube
português na competição".
O sorteio da fase de grupos será
no dia 19 deste mês. o
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OURO: Os nossos envia-

dos à Rússia dão a conhecer a história de uma jovem, cheia de
coragem, cheia de sonhos, que as deficiências físicas não fazem desanimar. E fala de
CR7 com um orgulho imenso . [págs. 4/5]
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BRUNO DE
CARVALHO

KANE
PRATA: O jogador do
Tottenham foi o autor
dos dois golos da Inglaterra diante da Tunísia, o último dos quais já em período de descontos. O furacão evitou, pois, mais um resultado inesperado no Mundial. [pág.15]

BRONZE: Nem tudo é

mau para os lados de Alvaiade. As modalidades vão dando alegrias
aos adeptos e ontem ficou-se a saber que o
andebol tem entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. [pág.37 ]

LATA: Não há volta a

dar. BdC tem lugar cativo
neste espaço. Depois de tantas conferências de imprensa, ontem faltou-lhe coragem para apresentar o treinador de futebol
ao vivo e a cores. [págs. 24 a 29]
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