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Nuno Roque na França
3 Central deixa Belenenses e vai jogar no Chartres
até final da temporada
O central Nuno Roque vai
jogar no Chartres até final
da presente temporada,
anunciou em comunicado o
Belenenses, acrescentando
que o emblema francês onde
jogam Ricardo Candeias, Fábio Magalhães e Miguel Baptista pagou a cláusula do jogador. Roque era uma
peça-chave na equipa de
João Florêncio que ocupa o
7.2 lugar no Andebol 1, a um
ponto da Madeira SAD que
tem mais um jogo realizado.
Roque, 30 anos, chegou

aos azuis do Restelo em 2016,
depois de duas temporadas
no FC Porto, uma no Águas
Santas, outra na Madeira
SAD, três no Benfica e outras
tantas no Sporting. De
2003 / 04 a 2006 já tinha estado nos azuis do Restelo,
depois de ter iniciado a carreira no Samora Correia e ter
contabilizado duas épocas
no Benavente.
H. C.
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O EUROPEU. Portugal ficou
colocado no grupo A com a
anfitriã Croácia, Sérvia e
Israel no Europeu de sub-18
que se realiza em agosto.
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Play-off com nove jogos
-*Federação Internacional
tem ainda um ‘wild card' que
deverá ir para a Europa
Com os campeonatos continentais de nações prestes a
chegarem ao fim, vão sendo
conhecidos os apurados para
o Mundial de 2019, que decorrerá na Dinamarca e Alemanha. Assim, com estas
duas e França automaticamente apuradas, como organizadoras e detentora do título mundial, apenas Espanha
ou Suécia, semifinalistas do
Europeu da Croácia, poderão
garantir a qualificação automática, o que significa que a
pior classificada deste duo segue para os play-offs, juntamente com Croácia, República Checa, Noruega, Eslovénia,
Bielorrússia, Macedónia, Sérvia e Islândia (todos como ca-

beças de série), que irão defrontar Hungria, Áustria,
Montenegro, Portugal, Rússia,
Lituânia, Roménia, Holanda e
ainda Suíça ou Bósnia-Herzegovina, cujo qualificado está
pendente devido ao protesto
dos helvéticos.
Contas feitas, a Europa terá
13 representantes mas poderá ter mais um, pois a Federação Internacional (IHF) tem
um wild card para atribuir, em
virtude de Austrália e Nova
Zelândia não terem logrado o
apuramento no campeonato
asiático, de onde seguem Catar, Bahrain, Arábia Saudita e
Coreia do Sul. Na fase africana, Egito e Tunísia estão apurados e o terceiro representante será o vencedor do jogo
entre Angola ou Marrocos. O
campeonato sul-americano
H. C.
é só em junho.
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Artística de Avanca
regressa às vitórias
Andebol
Campeonato Nacional 1

GOLOS Na noite de quartafeira, disputou-se mais uma
jornada (a 19.ª) do Campeonato
Nacional de Andebol 1, que ficou marcada pelo regresso às
vitórias da Artística de Avanca,
que no domingo tinha empatado no recinto do Belenenses.
Desta feita, a jogar em casa, o
conjunto de Avanca levou de
vencida o Fafe, por 35-25.
Na equipa orientada por Carlos Martingo foram 12 os jogadores que contribuíram com
golos para mais um êxito, sendo
que, com 5, Jenilson Monteiro
foi o mais efectivo. Com a vitória, a Artística de Avanca soma
agora 45 pontos e segue segura
na quinta posição, a três pontos
do ABC, quarto classificado.
Resultado bem distinto obteve o São Bernardo na deslocação ao recinto do Sporting,
de onde saiu com um resultado
bem pesado. Perdeu por 36-15
frente aos campeões nacionais,
sendo que quatro golos foram

obtidos por Leandro Rodrigues,
que foi o melhor marcador da
equipa aveirense, que continua
na última posição da tabela
classificativa, com apenas 23
pontos somados, menos dois
do que o Xico Andebol. |

RESULTADOS
19.ª Jornada
Benfica-Belenenses
Artística-Fafe
Águas Santas-Xico Andebol
ISMAI-Madeira SAD
Sporting-S. Bernardo
Arsenal Devesa-ABC
Classificação
J
Sporting
17
FC Porto
17
Benfica
17
ABC
18
Artística Avanca18
Belenenses
18
Madeira SAD 19
Águas Santas 17
Boa Hora
18
ISMAI
18
Fafe
17
Arsenal Devesa 18
Xico Andebol 17
São Bernardo 17 1

35-24
35-25
39-29
20-22
36-15
26-30

V E D GM-GS P
15 1 1 576-41648
14 1 2 524-38046
14 1 2 515-41346
12 3 3 560-44245
11 2 5 516-50642
10 1 7 489-49239
9 1 9 547-52438
8 0 9 462-44433
6 1 11 479-52631
5 1 12 448-49129
4 1 12 435-48826
3 1 14 422-56425
2 2 13 424-54523
2 14380-51631

Próxima jornada
Fafe-Belenenses, Xico Andebol-Artística Avanca, ABC-Águas Santas, FC
Porto-ISMAI, São Bernardo-Boa Hora, Sporting-Benfica e Madeira SADArsenal Devesa.
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Em Estarreja, joga-se andebol
para contrariar a exclusão
Inclusão A edição deste ano do Garci Cup poderá incluir a realização de um campeonato europeu
feminino para pessoas com deficiência intelectual, anunciou ontem a organização
D.R.

Luís Ventura
O presidente daAssociação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI), José
Costa Pereira, prefere não utilizar a palavra inclusão, “porque
se falamos em inclusão é porque há exclusão”. O dirigente
esteve, ontem, em Estarreja, na
conferência de imprensa de
apresentação do terceiro campeonato europeu masculino de
andebol para pessoas com deficiência intelectual, assumindo
também a realização de um
campeonato feminino, caso
haja selecções suficientes. “Esperamos que seja o primeiro
Campeonato da Europa feminino. Não temos ainda garantia
de existirem três países com selecção feminina. Se não existirem, acontecerá um ‘challenge’,
como aconteceu há quatro
anos, em Vila Nova de Gaia”,
explicou o também director
técnico da Federação Interna-

Joaquim Escada, Costa Pereira, Adolfo Vidal e Lurdes Breu

cional do Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual
(INAS).
“Este desporto, para portadores de deficiência mental, ou
paralímpicos, é segregado.
Num mundo real, devíamos
estar todos juntos, com legitimidade de oportunidades para
todos, em função das suas capacidades e não incapacidades”, disse, apontando o caso

de Estarreja como um “bom
exemplo de trabalho e organização em conjunto”.
Para Joaquim Escada, coordenador do projecto Andebol4All, a questão da inclusão
resulta de “um trabalho extraordinário, e é assim que toda
a sociedade devia pensar, porque é com acções deste tipo
que fazemos o nosso caminho
no sentido da palavra ser efec-

tiva para todos. Todos temos
um papel na sociedade e não é
por nos colocarem um rótulo
que o deixamos de ter”.
O Andebol4All trabalha para
que “a integração não seja uma
palavra vã”, disse Joaquim Escada, acrescentando que “o caminho está a ser feito, mas
ainda temos que ir mais longe,
porque o desporto é a forma
mais eficaz de conseguir essa
inclusão”.
Segundo o responsável, o
projecto quer avançar agora
para a deficiência auditiva,
num processo de inclusão na
escola. “Vamos arranjar parcerias no desporto escolar, indo
à escola de ensino bilingue,
com turmas de ouvintes e não
ouvintes”. “São projectos que
nos enchem a alma e nos dão
muito prazer realizar e nos dizem que estamos no caminho
certo”, resumiu.
Em representação da Câmara Municipal de Estarreja,

esteve presente o vice-presidente, Adolfo Vidal, que sublinhou a importância do andebol e do trabalho de inclusão,
o que acaba por “juntar o melhor de dois mundos”.
“Quando nos foi lançada a
possibilidade de integração
deste Campeonato da Europa
no Garci Cup, mostrámos de
imediato disponibilidade para
trabalhar e acolhermos a competição, em conjunto com a
ANDDI, precisamente pela importância que tem o desporto
e a inclusão”, afirmou.
Recorde-se que os dois eventos vão ser integrados no Garci
Cup, o torneio internacional da
cidade de Estarreja que decorre entre 27 de Junho e 1 de
Julho.
A presidente da Cerciesta,
Maria de Lurdes Breu, agradeceu a todas as entidades o trabalho em prol da inclusão,
“uma palavra que é preciso
sentir”. No próximo ano, a Cer-

Em busca do
“tri” no andebol
adaptado
Portugal vai defender o
bicampeonato europeu
de andebol adaptado
masculino, em Estarreja,
e o seleccionador nacional, António Costa Pereira, admitiu que “o objectivo é o tricampeonato”. O seleccionador
descreveu o seu trabalho como “dignificante”,
desde que começou, em
2012, com encontros experimentais, e destacou
a evolução, graças “à
motivação dos atletas”,
sendo Portugal “um dos
impulsionadores em termos europeus e internacionais, tanto a nível
masculino como feminino”. A selecção venceu
o primeiro Campeonato
da Europa em 2015, em
Fafe, e revalidou o título,
em 2017, em França. |

ciesta vai festejar o seu 40.º aniversário, tendo deixado o convite à ANDDI para participar
nas comemorações, “pois o
desporto tem sido uma companhia indispensável para
nós”, concluiu a dirigente. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

CASTIGOS PESADOS PARA
BEIRA-MAR E LOUROSA
Os dois clubes foram punidos com derrota (3-0) nos respectivos jogos com o Lamas.
O Beira-Mar, que também irá cumprir dois encontros à porta fechada, vai recorrer Página 29
D.R.
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Estarreja poderá receber inédito Europeu de andebol adaptado feminino Página 32
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MW4., PORTUGAL JOGA COM

EQUIPA DA CASA NO FIRO SUB-18
A Seleção Nacional de sub-18 jogará com
Croácia, Sérvia e Israel no Grupo A do
Europeu do escalão, marcado para a Croácia
entre 9 e 19 de agosto, segundo o sorteio
ontem realizado. "O nosso objetivo primordial é ficar entre os dez primeiros para
garantira presença no campeonato do
mundo de sub-19 de 2019", explicou o
selecionador Paulo Jorge Pereira.
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