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ANDEBOL
Seleção entra em estágio
A Seleção Nacional masculina
concentra-se hoje, às 16.30 horas,
para o estágio que terá lugar até dia
7 no no Complexo Desportivo de
Lamego. A equipa técnica prepara o
jogo particular com a Áustria,
agendado para sábado, às 15 horas.
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Região bem
representada
no estágio
da selecção
Andebol
Seniores Masculinos

Arranca, hoje, o estágio da Selecção Nacional sénior masculina de andebol no Complexo
Desportivo de Lamego, onde a
equipa técnica lusa, liderada
por Paulo Pereira, irá preparar
o jogo particular com a Áustria,
agendado para as 15 horas do
próximo sábado.
Após os dois jogos de estreia
com a Alemanha e Eslovénia,
esta será a segunda vez que a
selecção estará em preparação
sobre os comandos da nova
equipa técnica, que convocou
para este estágio de seis dias
18 atletas.
Paulo Pereira, que tem como
adjunto Carlos Martingo, treinador da equipa sénior da Artística de Avanca, integrou na
lista de eleitos quatro atletas
que têm ligações à região de
Aveiro. Mereceram a chamada
os aveirenses Pedro Marques
e Nuno Grilo, jogadores preponderantes do ABC, que é o
actual campeão nacional em
título, e ainda os jovens Miguel
Baptista e Jenilson Monteiro,
que representam a Artística de
Avanca. |
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A seguir em
2017: seleção
portuguesa de
futebol vai
jogar Taça das
Confederações,
na Rússia.
Lisboa recebe
a Volvo Ocean
Race em vela e
Usais Bolt
despede-se das
pistas nos
mundiais de
Ff, atletismo em
"
Londres

Mês a mês, os eventos que não
vai querer perder em 2017
Agenda. Novo ano começa com o Dakar e termina com o desfecho do mundial de surf, que este
ano volta a ter um português. Pelo meio, muito mais, a garantir mais um ano de emoções fortes

JOÃO RUELA

O ano de 2017 não terá o recheio do
ano anterior (Europeu e Jogos Olímpicos, duas das três maiores competições de desporto), mas não haverá
mês que não possa cativara atenção
de milhões de pessoas, num ano em
que Gondomar será a cidade europeia de desporto. Tome nota.
Janeiro Dakar para o arranque
É já hoje que arranca o 39.° Rali
Dakar, considerado o mais exigente de sempre pela organização.
Com partida no Paraguai e etapas
de elevada dificuldade na Bolívia e
naArgentina, conta com 11 pilotos
portugueses nas motos e com Paulo Gonçalves e Hélder Rodrigues na
luta pelo título. No dia 14 começa a
Taça das Nações Africanas, com a
Guiné-Bissau como única seleção
dos PALOP presente. O Open da
Austrália e o Mundial de andebol
também merecem destaque.
Fevereiro Super Bowi e riguebi
O mês mais curto será também um
dos mais tranquilos no calendário

de 2016. A 51.• edição do Super
Bowl, que decide o campeão do futebol americano nos EUA, será o
espetáculo de maior mediatismo,
mas o râguebi também se destaca,
com o tradicional Seis Nações.
Março Fórmula 1 e Kikas no surf
O mês arranca com os Europeus de
pista coberta em atletismo, em Belgrado (3 a 5) e acaba com o arranque dos Mundiais de Fórmula 1
(Austrália) e de Moto GP (Qatar).
Mas também é mês de estreia de
Frederico 'Mas' Morais no principal circuito mundial de surf (dia10,
Gold Coast, Austrália).
Abril golfe. Estoril Open
A 81.4 edição do Masters de golfe, a
ser disputada em Augusta, EUA,
marca o início do mês (6 a 9), que
inclui também o arranque dos
play-offs na NBA. O Mundial de futebol de praia será nas Bahamas,
com a seleção portuguesa, e a 29
começa o Estoril Open em ténis.
Maio Reli e Mundial sub-20
Um mês recheado. O Open de Portugal regressa ao calendário do Eu-

ropeanTour de golfe, sete anos depois, e vai decorrer em Portimão,
de 11 a 13 de maio. O Rali de Portugal corre-se de 19 a 21, novamente
no Norte, e no ténis é mês de arranque para Roland Garros (28-11 junho), o torneio francês de terra batida. No futebol, destaque para a final da Liga Europa (24), na Suécia,
e para o arranque do Mundial de
sub-20, na Coreia do Sul, com a
participação da seleção lusa, além
do final da Liga portuguesa (20).
Junho Confederações na Rússia
Portugal estará entre os participantes no Europeu de sub-21, que
terá início a 16 de junho, na Poló-

O Verão vai ser cheio
de atividades para as
seleções: Taça das
Confederações,
Mundial sub-20, Euro
sub-21 e estreia no
Europeu feminino

sia, mas o espetáculo do futebol
começa logo no dia 3, com a final
da Liga dos Campeões, no País de
Gales. A 17, arranca a competição
de maior destaque: Portugal vai estrear-se na Taça das Confederações, na Rússia, na antecâmara
para o Mundial 2018. No fim do
mês, Portugal acolhe os Europeus
de maratonas de canoagem e a 17
arranca mais uma edição da prestigiadaAmerica's Cup em vela.
Julho Estreia feminina no Euro
A principal competição de ciclismo
arranca dia 1-o emblemáticoTour
de France-, dois dias antes do torneio de Wimbledon em ténis. Os
Mundiais de natação arrancam a
14 de julho, na Hungria, e a seleção
feminina portuguesa de futebol estreia-se num Europeu (dia 16).
Agosto Mundiais de atletismo
Os Mundiais de atletismo, em Londres, marcam o início do mês (4 a
13), que no final terá o arranque do
US Open de ténis e do Eurobasket
de 2017. No futebol, há a Supertaça
europeia e o início dos principais
campeonatos na Europa.

Setembro Golfe em Vilamoura
Destaque para os Mundiais de estrada de ciclismo, que começam
dia 17, na Noruega, enquanto a
17 começam os Mundiais de Ginástica artística, no Canadá. No
final do mês, o European Tour de
golfe volta a Portugal, agora em
Vilamoura, para mais uma edição
do Portugal Masters (21 a 24).
Também é mês de iniciar (dia 7)
nova época na NFL, a liga de futebol americano.
Outubro Vela e surf em Portugal
AVolvo Ocean Race, em vela, regressa a Lisboa, em finais de outubro, naquela que será a prova com
o maior formato de sempre. E,
pelo nono ano consecutivo, Portugal vai acolher uma etapa do circuito mundial de surf, novamente
em Peniche, entre os dias 17 e 28.
O Mundial de sub-17 de futebol
terá palco na índia.
Novembro campeão de Fl
Mês que deverá decidir o campeão
de Fórmula 1- a última etapa decorrerá novamente em Abu Dhabi,
dia 26. Antes, as finais ATP de ténis
terão início no dia 12, no Reino
Unido, e o calendário anual de
grandes maratonas termina com a
de Nova Iorque (5).
Dezembro corta-mato e Havei
Com a proximidade da época natalicia e do fim do ano, as grandes
competições estarão concluídas
na primeira quinzena. Os Europeus de corta-mato serão a última grande competição europeia,
dia 10, na Eslováquia. O Mundial
de surftermina entre 8 e 20, no
Havai. • R.F.
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Madeirenses recebem
prata na selecção júnior
A selecção portuguesa júnior B de
andebol conquistou no passado dia
30 de Dezembro de 2016 o troféu
de segunda classificado no Torneio
internacional Kakygaia, que se realizou na cidade nortenha de Gaia.
Contando com a presença de
quatro jovens atletas madeirenses,
nomeadamente Beatriz Sousa,
Francisca Abreu e Maria Nunes do
Club Sports Madeira e ainda Sandra Ramos da Bartolomeu Perestrelo, a selecção das 'Quinas' veio a
atingir a final depois de ter conquistado o primeiro lugar no grupo
A, só com vitórias nos quatro jogos
reali7ados. Já na grande final e
diante da equipa sénior do Colégio
de Gaia a equipa lusa deu luta até
final do encontro mas veio a perder
por 32-28, pelo que sagrou-se vicecampeão da edição de 2016 do
evento.
Num curto balanço da participação das Juniores B Femininas nesta prova o técnico Carlos Pires estava satisfeito pelo rendimento da

equipa. "Foi muito bom porque
conseguimos treinar e competir.
Tivemos a possibilidade de observar mais atletas nos treinos e, também, no contexto da competição e
estamos muito contentes com o
trabalho que foi feito aqui. Algumas destas atletas, o ano passado,
só tinham tido trabalho ao nível da
competição de iniciadas e é muito
bom perceber que elas e os clubes
onde estão a jogar estão a fazer
muito bom trabalho e que há muito
para onde crescer e isso é muito
positivo", garantiu o treinador.
B. Perestrelo vence no norte

Já no Torneio Feira Handball Cup,
disputado em Santa Maria da Feira
os madeirenses do Clube Desportivo
da Bartolomeu Perestrelo estiveram
em destaque no escalão de iniciados
onde viriam a conquistar o troféu
depois de bater na final A o Colégio
dos Carvalhos, por 17 -18, e sem conhecer o sabor da derrota em todos
os confrontos reali7ados. P. V. L.

Sandra Ramos (B. Perestrelo) em acção pela selecção portuguesa.
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ANDEBOL

Pedro Seabra
só amanhã
A Seleção concentra-se
hoje (16h30) emLamego, ainda
sem o central Pedro Seabra
(ABC), que chega amanhã devido a compromissos profissionais. "Objetivo é solidificar o
modelo, apesar de estarmos
longe dos jogos com a Suíça, em
maio, de apurámento para o
Europeu. Vamos aproveitar
também os jogos-treino com a
Áustria, dias 5 [sem público] e
7", considerou Paulo Pereira,
selecionador nacional. o A.R.
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