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AGENDA
HOJE
FUTEBOL, JUNIORES
Benfica-Académica
Caixa Futebol Campus, Seixal,
19h00
AMANHÃ

ANDEBOL, CAMPEONATO
FC Porto-Boa Hora
Dragão Caixa, estádio do FC
Porto, 18h00
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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Contraditório Reitoria da UC
e DG/AAC não reagem
às críticas das secções
111 Depois do futebol
e do andebol, a Secção de
Rugby da Académica foi a
terceira secção desportiva,
da mais antiga associação
de estudantes de Portugal,
a Associação Académica
de Coimbra (AAC), a tecer críticas em relação aos
preços exigidos pela Reitoria da Universidade de
Coimbra para o aluguer
dos espaços no Estádio
Universitário de Coimbra
(EUC).
A Secção de Futebol revelou que o preço, por hora,
é de 80 euros, sendo aplicado um desconto de 10%,
algo que deixa o valor, por
hora, nos 72 euros. O andebol academista, cujo
futuro da secção, que celebra, em 2018, 80 anos,
pode estar em causa, deu
conta, em comunicado,
que, “para além de nada
receber, ainda terá de pagar perto de três mil euros
anuais à Universidade de

Coimbra”. Desta feita foi o
râguebi , em declarações
ao DIÁRIO AS BEIRAS, a
revelar que “com estas imposições, é impossível”,
continuar a desenvolver
trabalhos no EUC.
Reitoria e DG/AAC
não comentam
O DIÁRIO AS BEIRAS
procurou recolher uma
reação da Reitoria da Universidade de Coimbra e
da Direção-Geral da AAC
(DG/AAC) relativamente
às queixas apresentadas
pelas secções desportivas.
A reitoria, através da sua
assessoria de imprensa,
revelou que não vai, para
já, prestar declarações sobre o tema, não estando
prevista, a curto prazo,
uma reação. Por parte da
DG/AAC, apesar de vários
contactos telefónicos, não
foi possível chegar à fala
com o presidente Alexandre Amado. E.P.
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Alavarium dá três atletas
à Selecção Nacional
D.R.

Ulisses Pereira chamou 16 jogadoras para o estágio no Luso

Andebol
Seniores Femininos

CONVOCATÓRIA A pontaesquerda Carolina Monteiro
(Sub/20), a central Cláudia Correia e a pivot Soraia Fernandes,
jogadoras do Alavarium Love
Tiles, foram chamadas por Ulisses Pereira para o Estágio de
Preparação da Selecção NacionalAFeminina, que vai decorrer
entre os próximos dias de 24 e
29, no Luso.
O Alavarium Love Tiles é, assim, o clube nacional que mais
atletas dá à formação lusa, sendo que, com o mesmo número
de convocadas na lista do treinador aveirense e selecciona-

dor nacional, surge a equipa
francesa do Clermont Auvergne, da 3.ª Divisão de França.
Na convocatória de 16 atletas
elaborada por Ulisses Pereira
estão ainda duas jogadoras da
região de Aveiro: a aguedense
Mónica Soares, lateral esquerda
que já jogou no Alavarium e actualmente representa o Madeira SAD, e a aveirense Mariana
Lopes, central que actua no
Union Halle, da Alemanha.
O estágio destina a preparar
a Qualificação para o Campeonato do Mundo, que se disputará de 23 a 25 de Novembro,
na Grécia. Portugal joga no
Grupo 3, com Bielorrússia, Grécia e Itália. |
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LUSOS
DERROTADOS
Dois andebolistas portugueses internacionais não foram
bem-sucedidos nos jogos que
disputaram ontem nos
campeonatos dos países
onde prosseguem as
carreiras. Na Alemanha, o
Wetzlar, de João Ferraz,
perdeu em casa com o
Melsungen por 26-34 e, em
França, o Dunkerke, de
Wilson Davyes, foi derrotado pelo Nimes por 20-19.
Ambos os portugueses
marcaram um golo. —Ax.
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Hugo Canela prepara um início de época com unia agenda cheia

Hugo Canela, treinador do Sporting, falou em "vitória difícil" na deslocação à
Maia, esperando um mês complicado, marcado pelo arranque da Liga dos Campeões

"VAMOS TER DE GERIR
MUITO BEM O MANTEL"
A perder por quatro, o
Sporting deu a volta e
venceu por cinco na
terceira jornada do
campeonato. Agora muda
o chip para se estrear na
Champions, frente a uma
equipa macedónia

pensar nos macedónios do Metalurg, adversário na primeira
jomada do Grupo C da Ligados
Campeões: "O Metalurg está a
jogarbastante bem e tem muita experiência na Liga dos
Campeões. Contamos com os
nossos adeptos e que isso ajude "O Metalurg
a desequilibrar o jogo."
tem muita
PAULACAPELAZIARTINS
DepoisdoÁguas Santas e até experiência
mo* "Quero dar os parabéns meados de outubro, o Spor- na Liga dos
aos meus atletas e aos adeptos, tingtempelafrente,naCham- Campeões.
que foram fantásticos" - foi pions, Metalurg (Alvaiade, Contamos
estaa primeira reação de Hugo 15/9), Chekhovskie Medvedi COM Os
Canela, treinadordo Sporting, (Rússia, 22/9), Silkeborg (Al- nossos
à vitória da sua equipa em casa vaiade, 29/9), BesiktasMogaz adeptos"
do Águas Santas, o primeiro de (Turquia, 6/10) e Presov (Eslodez jogos no próximo mês. váquia, 13/10), e no campeo- Hugo Canela
"Vão ser dez jogos sempre as- nato, Fafe (Alvaiade, 20/9), Treinador
sim", acrescentou o técnico, FC Porto (Dragão, 26/9), Ben- do Sporting
que tem Carlos Carneiro e fica (Alvaiade, 3/10) e ISMAI
Cláudio Pedroso com limita- (Maia, 10/10). Por isso, Hugo
ções fisicas. "Vai ser uma fase Canela explicou: "Tentámos
muito difícil e vamos ter de preparar a equipa para estar
gerir muito bem o plantei. A bem nesta fase e em todos os
equipa tem vindo a melhorar, momentos-chave e, se calhar,
pouco a pouco", adiantou, já a isso custou-nos a Supertaça,

mas quero acreditar que este
tipo de preparação nos vai levar onde queremos estar e sobretudo ajudar a sermos campeões."
Ainda em início de época, o
Sporting, que falhou de novo
a Supertaça (perdeu as duas últimas, para ABC e Benfica),
soma três vitórias no campeo-

nato (Horta,ABC e Águas Santas), do qual é líder, pelo que o
técnico dos leões, sem esquecer Frederico Varandas, sucessor de Bruno de Carvalho, sublinhou: "Queremos oferecer
títulos aos nossos adeptos, e o
novo presidente também é
adepto e é mais um para nos
ajudar."

Metalurg já caiu em Alvaiade
O Metalurg, adversário do Sporting no sábado (18h3o,
em Alvaiade), joga a Liga dos Campeões sem interrupções desde 2011/12, mas há quatro épocas que não passa a
fase de grupos, tendo sido os quartos de final, em
2012/13 e 2013/14, o melhor registo dos macedónios. Já o
Sporting, que tinha disputado a Champions em 2001/02,
voltou na época passada, sendo eliminado na fase de
grupos (como há 17 anos) com quatro triunfos em dez
jogos, um deles frente ao Metalurg, em casa, por 31-27,
no Pavilhão João Rocha, a 2 de dezembro.
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ANDEBOL

Ferraz perde
na Bundesliga
°late ral-direito J oão Fer raz marcou umgolo, mas foi incapaz de evitar a derrota (26.34) da sua equipa, o Wetzlar, na
receção ao Melsungen, em jogo
da 5' jornada da Bundesliga. A
equipado lateral -direito ocupa
O 16'. posto, com uma vitória e
quatro derrotas. Lidera() invicto Flensburg- Handewitt.

Página 6

