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Benfica regressa ao trabalho
4 Fábio Vidrago, ex-ABC, e sévio Terzic ambiciosos para nova
época, que começou com testes

10A0 PAULO TRINDADE /St B

Fábio Vidrago já fez os exames
médicos e está ansioso por começar a treinar com a camisola do
Benfica. O ponta-esquerda é um
dos reforços do clube da Luz, vindo do ABC, campeão na última época. «Tenho expectativa de ganhar
Fabio às ordens do técnico Mariano Ortega
mais e no Benfica sei que posso vir
a fazé-lo», disse à BTV, no regresacerca desta grande instituição e
so ao trabalho da equipa que disputrabalhar para ajudar a equipa»,
tou a final com o clube de Braga.
disse o jogador, de 27 anos, que se
«Ainda é tudo muito recente, só
junta a outro reforço encarnado, o
amanhã [hoje] é que começamos a
treinar. Se pudesse, começava já sérvio Stefan Terzic, que chegou à
hoje [ontem]. Quero conhecer tudo - Luz no final da última época.

«Estou muito orgulhoso por
estar aqui. O Benfica é um grau
de clube e é muito conhecido na
Sérvia. Jogam e já jogaram aqui
alguns futebolistas sérvios e estou contente por poder abrir por
tas para que outros jogadores do
meu país, no andebol e outras
modalidades, venham jogar no
clube», apontou o lateral-direito de 22 anos, ao canal do clube.
«Temos um grande desafio à
frente. Temos de trabalhar para
ter uma época de sucesso. Vai ser
urna competição dura porque há
muitas equipas de qualidade.»
Os testes médicos e físicos prosseguem hoje, dia do primeiro
treino de 2016/17.
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ANDEBOL

Gilberto Duarte no Plock
Clube polaco confirma contratação de jogador ex-FC Porto Assina
por três anos e junta-se a Tiago Rocha Quer voltar a ganhar títulos
PEDRO TRINDADE/Ag

Lateral-esquerdo festejou sete títulos seguidos com a camisola do FC Porto. Agora. promete dar ‹‹o melhor» para ajudar o Wisla Plock

ror
SOFIA COELHO

ILBERTO DUARTE vai
jogar pelos polacos do
Wisla Plock. O clube
confirmou, ontem, a
contratação por três
anos. depois de ter sido notada a
ausência do jogador na apresenta ção da equipa do FC Porto para a
nova época, na semana passada.
«Espero poder dar muitas ale grias ao clube e dar toda a ajuda
possível para ganharmos», disse. na primeira entrevista ao canal de TV do clube, onde já estava um ex- companheiro do FC

G

Porto, Tiago Rocha. «l um bom
amigo, falou-me bem do clube e
sei que está disposto a ajudar - me
na adaptação», apontou Gilberto Duarte, que foi heptacampeão
nacional pelo FC Porto — é um
dos três jogadores a ter festejado
sete vezes, a par de Ricardo Moreira e Hugo Laurentino.
«Fiz toda a carreira profissional
no FC Porto. Estive lá nove anos.
Ganhámos sete campeonatos seguidos. Foi uma boa era... No úl timo ano ficámos em terceiro —
foi um mau ano para nós [o ABC sa grou- se campeão, ao bater o Bettfical» , lembrou o internacional português. «O Wisla está sempre a

lutar pelos títulos e está sempre na
Champions, a defrontar os grandes» , disse o lateral-esquerdo, a
quinta contratação do clube polaco, vice-campeão nacional e
apurado para a Liga dos Campeões,
para a nova época.
«Espero melhorar, chegar a um
nível mais alto e estou ansioso por
jogar perante 5000 espetadores.
Deve ser fantástico», sublinhou o
jogador, que já tinha sido cobiçado por vários clubes estrangeiros no
final da época 2014/15, mas per
maneceu mais um ano nos dragões, marcando 145 golos em competições nacionais, além de 43 na
Liga dos Campeões.
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Portugal vence
em Cabo Verde
com ajuda de
“avancanenses”
Andebol
Jogos CPLP

Carlos Martingo e Alfredo Torres ajudaram Portugal a vencer
os X Jogos CPLP de Andebol,
que terminaram no passado
domingo, na Ilha do Sal, em
Cabo Verde. O técnico da equipa sénior da Artística de Avanca, que orientou a Selecção Nacional de Juniores C e o lateral
direito da formação de juvenis
do clube avancanense, contribuíram para uma prestação
100% vitoriosa.
Portugal somou 15 pontos
resultantes das cinco vitórias
sobre as selecções de Moçambique (33-12), Brasil (32-22), Angola (38-24), Cabo Verde (3723) e São Tomé e Príncipe (4926). Alfredo Torres, jogador ainda do escalão de Iniciados e
que apontou 16 golos no torneio, vai representar o FC Porto na próxima época. |
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Dupla da Artística
no “Scandibérico”
Convocados Jenilson Monteiro e Ruben Ribeiro representam
a selecção nacional no conceituado torneio em Espanha
Andebol

ARQUIVO

Juniores B Masculinos

Jenilson Monteiro e Ruben Ribeiro, da Artística de Avanca,
estão entre os 16 convocados
da Selecção Nacional de Juniores B Masculinos, que vai participar no Torneio Scandibérico, que se realiza entre os próximos dias 29 e 31, na cidade
de Burgos, em Espanha.
Os dois jogadores integram,
assim, a equipa nacional, que
depois de ter estagiado em Almada, na semana passada estagiou, volta a concentrar-se a
partir de hoje e até quinta-feira,
em Guimarães. A formação
portuguesa viaja depois até Espanha, onde na sexta-feira, às

Jenilson é um dos convocados
para o Scandibérico

16 horas, defronta a congénere
da Noruega, jogando no sábado, às 18 horas, frente à selecção anfitriã. No domingo,
joga com a Suécia, às 9 horas.

Esta presença no país vizinho insere-se na preparação
da equipa nacional, orientada
por Nuno Santos e Luís Monteiro, rumo ao Campeonato da
Europa de Sub/18, que vai decorrer no próximo mês de
Agosto, na Croácia, e onde Portugal está inserido no Grupo
D, com sede em Koprivnica,
juntamente com a Alemanha,
Sérvia e Polónia.
De Burgos, a seleção regressa
a Guimarães, onde se mantém
reunida entre 3 e 6 de Agosto,
estando a última concentração
agendada para 8 de Agosto, em
Almada, com a equipa lusa a
disputar o primeiro jogo do
Europeu, no dia 11 de Agosto. |
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Andebolistas da Artística
na Selecção de Juniores B
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UD Leiria faz ‘renascer’
andebol e futsal no clube
LFC

Futsal
Andebol

A UD Leiria vai avançar com
futsal e andebol já na próxima
época, fazendo 'renascer' duas
das modalidades que mais
marcaram a história recente
do clube. O anúncio foi feito
ontem na sede do clube, numa
conferência de imprensa que
contou com a presença de
Gonçalo Oliveira, que irá coordenar a secção de futsal, e
Nuno Moita que ficará responsável pelo andebol.
Numa primeira fase, o futsal
só contará com uma equipa
sénior masculina que irá dis-

Modalidades Nuno Moita e Gonçalo Oliveira serão responsaséis
pela secção de andebol e futsal, respectivamente

putar a 1.ª divisão distrital, mas
o objectivo para o futuro é que
a modalidade se estenda para
os escalões de formação. “É

um projecto a longo prazo e é
nesse sentido que estamos a
trabalhar”, sublinhou Gonçalo
Oliveira, acrescentando que o

objectivo desportivo da equipa
que irá orientar é “dignificar a
camisola”.
No que diz respeito ao andebol, o clube optou por inicialmente apostar nas camadas jovens com escalões de bambis,
minis e infantis. “Vamos criar
as bases para que no futuro
possamos ter equipas seniores
masculina e feminina”, frisou
Nuno Moita.
Segundo o presidente do
clube, Paulo Sarraipa, a UD Leiria deverá utilizar o pavilhão
dos Parceiros para treinar e jogar, adiantando que já há negociações nesse sentido.
“Este é um momento muito
importante da UD Leiria e que
nos enche de orgulho. No dia
em que tomei posse prometi
que iríamos ter de regresso o
andebol e o futsal e estamos a
cumprir”, disse.|
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Centenas de crianças
e jovens em prova
nas “Terras de Lafões”
Andebol
Torneio “Terras de Lafões”

O Andebol Clube de Oliveira de
Frades, em parceria com o município de Oliveira de Frades,
levou a cabo o 13.º Torneio de
Andebol – Terras de Lafões. O
evento decorreu no Pavilhão
Desportivo Municipal e no Pavilhão do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades,
tendo contado com participação de centenas de crianças e

jovens dos escalões de Infantis,
Iniciados, Juvenis e Juniores.
Estiveram presentes equipas da
região, mas também formações
de todo o país, sendo que a
equipa anfitriã se sagrou vencedora no escalão de Iniciados/Juvenis femininos.
No final do Torneio, o vereador Paulo Antunes congratulou os vencedores com os merecidos prémios, enaltecendo
a importância e a evolução da
modalidade no concelho. |
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NA MODAlIDADE DE ANDEBOl DE PRAIA

PraiAndebol 2016
no próximo sábado
Iniciativa, integrada nas
Festas da Praia da Vitória,
arranca às 15:00.

A Associação de Andebol da Ilha
Terceira leva a efeito no próximo
sábado, dia 30 de julho, no areal
grande da Praia da Vitória, a partir
das 15:00, o denominado PraiAndebol 2016. O evento está integrado
no programa das Festas da Praia da
Vitória.
Segundo uma nota informativa da
Associação de Andebol da Ilha Terceira, as equipas devem estar no
local da prova às 14:15, ou seja, 45
minutos antes do arranque.
O certame, que tem o apoio expresso da Direção Regional do Desporto
e da Câmara Municipal da Praia da
Vitória, é já uma referência na época desportiva de verão, reunindo,
regra geral, um número bastante
agradável de equipas, a que se junta

uma plateia muito bem composta.
SPORTING DA HORTA

Virando agulhas para a vertente mais
tradicional da modalidade, o andebol
de pavilhão, diga-se que o Sporting
Clube da Horta já assegurou a permanência no Campeonato Nacional
da Primeira Divisão Masculina.
A desistência da equipa do Passos
Manuel facilitou a continuidade da
equipa faialense, uma vez que evitou a liguilha programada entre ambos os clubes.
O treinador terceirense do Sporting
da Horta, Filipe Duque, em declarações à Antena 1 Açores, para além
de se mostrar satisfeito com a confirmação da presença no escalão
maior da modalidade, afirmou que
tem agora mais tempo para preparar a equipa.
Relembre-se, a propósito, que o
Sporting Clube da Horta compete
ao mais alto nível há vários anos,
sendo mesmo uma das referências
da modalidade de andebol.

TORNEIO está marcado para sábado no areal grande da Praia da Vitória
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:4 4 A transferência estava iminiente e foi ontem confirmada pelo clube polaco,
tendo o internacional A português dado logo uma entrevista à Wisla TV

P:

GILBERTO ASSINA COM
O WISIA POR TRÊS ANOS
Depois de Tiago Rocha, há
dois anos, agora é a vez de

Gilberto Duarte se juntar
ao plantel do segundo
classificado do campeonato polaco, numa operação
de que O JOGO já havia
escrito na quarta-feira
RUIOUDISRAZI

***Confirmou-se o cenário
de que O JOGO havia dado
conta na passada quarta-feira: Gilberto Duarte transferiu-se para o Wisla Plock, da
Polónia, deixando o FC Porto, onde esteve nas últimas
nove temporadas e venceu
sete campeonatos nacionais,
duas Supertaças e uma Taça
da Liga. O meia-distância
voltará assim a jogar ao lado
de Tiago Rocha, de quem foi
companheiro de equipa durante vários anos nos dragões, passando a formação
polaca a contar no plantel
com dois dos melhores jogadores portugueses da atualidade. "Este é um clube que
luta pelo título, que está
sempre na Liga dos Campeões, que tem argumentos
para competir com os melhores e o Tiago Rocha disseme muito bem do clube", referiu Gilberto Duarte à Wisla TV. "Sou um rematador,
mas não quero apenas saltar
e rematar. Quero jogar com
os pivõs, com os pontas, en-

Gilberto Duarte vai continuar a equipar de azul, mas agora ao serviço do Wisla Plock

'Joguei com
o Tiago
Rocha
desde que
fui para o FC
Porto, é um
bom amigo"
O. Duarte
Jog. Wisla Ploc k

fim, jogar para a equipa", disse ainda o ex-atleta dos azuis
e brancos, explicando que
praticou futebol, ténis e karaté antes de se fixar no andebol.
Gilberto Duarte, de 26
anos, também abordou a carreira no FC Porto. "Ganhámos sete campeonatos consecutivos, foi uma boa era
para nós, mas no ano passado
não ganhámos nada, foi um
ano muito mau", admitiu.

PC Porto "exporta" com qualidade
Além dos setes campeonatos ganhos entre zoo9 e zors,
e de duas participações na Liga dos Campeões, a qualida-

de do trabalho do FC Porto nas últimas temporadas
também se atesta nos jogadores que foram saindo para
equipas de nomeada. Wilson Davyes foi para o campeonato francês, na altura para o Nantes; João Ferraz
tornou-se no primeiro português a jogar na Bundesliga,
no Wetzlar; Tiago Rocha mudou-se para o Wisla Plock; e
Gilberto Duarte junta-se ao agora ao pivõ nos polacos.
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Benfica começou a trabalhar
Encarnados passaram o dia em exames físicos e médicos, fazendo hoje o
primeiro treino

Belone Moreira nos exames médicos

cos e médicos. "Ainda é tudo
muito recente, só amanhã
[hoje] é que começamos a
treinar. Se pudesse, começava já. Quero conhecer tudo
acerca desta grande instituição e trabalhar para ajudar a
••• O Benfica, que no ano equipa", disse Fábio Vidrago,
passado venceu a Taça de Por- ponta-esquerda de 27 anos
tugal e foi finalista da Taça que chega à Luz depois de
Challenge e do Campeonato muitos anos a jogar no ABC.
Nacional, em ambos os casos "Tenho expectativas de gaderrotado pelo ABC, come- nhar mais e no Benfica sei
çou ontem os trabalhos da que posso vira fazê-lo", disse
nova temporada, como dia ainda o atleta.
preenchido com testes físi- Stefan Terzic, lateral-direito

sérvio, é o outro dos novos
atletas às ordens do técnico
Mariano Ortega. "Estou muito contente e orgulhoso por
estar aqui. O Benfica é um
grande clube, muito conhecido na Sérvia. Jogam e já jogaram aqui alguns futebolistas sérvios e, de certa maneira, estou muito contente por
poder a abrir portas para que
outros jogadores de várias
modalidades do meu país venham jogar no clube", referiu o meia-distância de 22

anos.—R.a
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BEM-VINDO.
Mariano
Ortega recebe
Fábio Vidrago

ÁGUIAS AO TRABALHO
Benfica iniciou ontem
temporada de e 2016/17,
com a realização dos
habituais testes médicos
ISABEL DANTAS

SI Mostrar os cantos à casa aos
reforços e avaliar o estado geral
dos jogadores depois das férias
foi assim o regresso do plantei do
Benfica ao trabalho, ontem, na
Luz. Ainda não houve treinos de
conjunto nem os jogadores pisaram o pavilhão, foi apenas um
reagrupar das tropas - que cont i
nuam a ser lideradas por Mulato
Ortega -, para a realização de tes
tes físicos e médicos.
Os testes prosseguem durante o
dia de hoje, mas em principio já
haverá bola. Os encarnados; vice
campeões nacionais - perderam o
título para o ABC - preparam o
ataque ao título numa temporada
em que os principais rivais se reforçaram em força (principal mente o Sporting), deixando an

MOMENTO

Os jogadores estiveram entregues ao corpo clínico. que
avaliou o estado geral dos atletas, como é habitual nas prétemporadas.

tever mais uma temporada muito
competitiva e imprevisível.
Entre os presentes ontem na Luz
estava Fábio V idrago, que trocou o
campeão ABC pelo vice - campeão
Benfica. O ponta-esquerda, de 27
anos, mostrou-se algo ansioso,
mas cheio de vontade de começar
a trabalhar. "Ainda é tudo muito
recente, só amanhã [hoje] começamos a trabalhar... Se pudesse
começava já hoje [ontem ]" , ad-

mitiu, em declarações à BTV, não
escondendo as suas ambições.
"Tenho expectativas de ganhar
mais e no Benfica posso fazé - lo."
O lateral - direito sérvio Stefan
Terzic também reconheceu estar
"contente e orgulhoso" por representar o Benfica. "É um clube
muito conhecido na Sérvia, jogam, e já jogaram, aqui alguns futebolistas sérvios", constatou o
reforço, de 22 anos, que acumula
passagens por equipas da Bósnia,
Alemanha, Macedónia e Espanha.
"Temos um grande desafio à nossa frente e vamos trabalhar para
termos uma época de sucesso",
acrescentou à televisão do clube.
O campeonato arranca a 3 de se tembro e os encarnados estreiam se em Braga, não frente ao ABC mas
diante do promovido Arsenal Devesa. O primeiro grande duelo dos
vice-campeões nacionais acontece à terceira jornada, no Dragão
Caixa (a l7 de setembro), diante do
FC Porto, enquanto o reencontro
com o ABC está marcado para a lla
jornada, em dezembro. o
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Mostrar os cantos à casa aos reforços e avaliar o estado geral dos jogadores depois das férias - foi
assim o regresso do plantel do Benfica ao trabalho, ontem, na Luz. Ainda não houve treinos de
conjunto nem os jogadores pisaram o pavilhão, foi apenas um reagrupar das tropas - que continuam a
ser lideradas por Mariano Ortega -, para a realização de testes físicos e médicos.
Os testes prosseguem durante o dia de hoje, mas em princípio já haverá bola. Os encarnados, vicecampeões nacionais - perderam o título para o ABC - preparam o ataque ao título numa temporada
em que os principais rivais se reforçaram em força (principalmente o Sporting), deixando antever mais
uma temporada muito competitiva e imprevisível.
Entre os presentes ontem na Luz estava Fábio Vidrago, que trocou o campeão ABC pelo vice-campeão
Benfica. O ponta-esquerda, de 27 anos, mostrou-se algo ansioso, mas cheio de vontade de começar a
trabalhar. "Ainda é tudo muito recente, só amanhã [hoje] começamos a trabalhar... Se pudesse
começava já hoje [ontem]", admitiu, em declarações à BTV, não escondendo as suas ambições.
"Tenho expectativas de ganhar mais e no Benfica posso fazê-lo."
Continuar a ler
O lateral-direito sérvio Stefan Terzic também reconheceu estar "contente e orgulhoso" por representar
o Benfica. "É um clube muito conhecido na Sérvia, jogam, e já jogaram, aqui alguns futebolistas
sérvios", constatou o reforço, de 22 anos, que acumula passagens por equipas da Bósnia, Alemanha,
Macedónia e Espanha. "Temos um grande desafio à nossa frente e vamos trabalhar para termos uma
época de sucesso", acrescentou à televisão do clube.
O campeonato arranca a 3 de setembro e os encarnados estreiam-se em Braga, não frente ao ABC
mas diante do promovido Arsenal Devesa. O primeiro grande duelo dos vice-campeões nacionais
acontece à terceira jornada, no Dragão Caixa (a 17 de setembro), diante do FC Porto, enquanto o
reencontro com o ABC está marcado para a 11ª jornada, em dezembro.
Autor: Isabel Dantas
05h18
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Com a realização dos habituais testes médicos
05:18 . Record
Por Record
Mostrar os cantos à casa aos reforços e avaliar o estado geral dos jogadores depois das férias - foi
assim o regresso do plantel do Benfica ao trabalho, ontem, na Luz. Ainda não houve treinos de
conjunto nem os jogadores pisaram o pavilhão, foi apenas um reagrupar das tropas - que continuam a
ser lideradas por Mariano Ortega -, para a realização de testes físicos e médicos.Os testes prosseguem
durante o dia de hoje, mas em princípio já haverá bola. Os encarnados, vice-campeões nacionais perderam o título para o ABC - preparam o ataque ao título numa temporada em que os principais
rivais se reforçaram em força (principalmente o Sporting), deixando antever mais uma temporada
muito competitiva e imprevisível.Entre os presentes ontem na Luz estava Fábio Vidrago, que trocou o
campeão ABC pelo vice-campeão Benfica. O ponta-esquerda, de 27 anos, mostrou-se algo ansioso,
mas cheio de vontade de começar a trabalhar. "Ainda é tudo muito recente, só amanhã [hoje]
começamos a trabalhar... Se pudesse começava já hoje [ontem]", admitiu, em declarações à BTV, não
escondendo as suas ambições. "Tenho expectativas de ganhar mais e no Benfica posso fazê-lo."O
lateral-direito sérvio Stefan Terzic também reconheceu estar "contente e orgulhoso" por representar o
Benfica. "É um clube muito conhecido na Sérvia, jogam, e já jogaram, aqui alguns futebolistas
sérvios", constatou o reforço, de 22 anos, que acumula passagens por equipas da Bósnia, Alemanha,
Macedónia e Espanha. "Temos um grande desafio à nossa frente e vamos trabalhar para termos uma
época de sucesso", acrescentou à televisão do clube.O campeonato arranca a 3 de setembro e os
encarnados estreiam-se em Braga, não frente ao ABC mas diante do promovido Arsenal Devesa. O
primeiro grande duelo dos vice-campeões nacionais acontece à terceira jornada, no Dragão Caixa (a
17 de setembro), diante do FC Porto, enquanto o reencontro com o ABC está marcado para a 11ª
jornada, em dezembro.
05:18 . Record
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Artística
de Avanca
começa hoje
a trabalhar
Andebol
1.ª Divisão Nacional

A equipa da Artística de Avanca
começa, hoje, a preparar a
nova época desportiva, em que
pretende dar continuidade ao
bom trabalho realizado nas últimas temporadas.
O regresso aos trabalhos está
agendado para as 19.30 horas,
sendo que o treinador Carlos
Martingo, que permanece no
comando técnico da formação
de Avanca, terá grande parte
do plantel da época passada à
sua disposição.
Ainda assim, destaque para
o regresso de Diogo Tabuada,
que na última época vestiu a
camisola do São Bernardo (2.ª
Divisão Nacional), e para um
conjunto de jovens que vai reforçar um plantel que pretende, sobretudo, assegurar a
manutenção na 1.ª Divisão Nacional.AC
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Sintético que foi colocado no Madeira Tecnopolo em 2003 vai ser instalado no Pavilhão do Funchal.

Pavilhão do Funchal
recebe 'velho' sintético
FILIPE SOUSA

fsousa@dnotícias.pt
O Pavilhão do Funchal vai receber
um piso sintético que foi utilizado
durante o Mundial de andebol
que se realizou em Portugal em
2003 e que estava guardado desde
então, no Madeira Tecnopolo,
onde decorreu a competição.
Segundo apurámos, responsáveis da Direcção Regional de Juventude e Desporto, da Associação de Andebol da Madeira e da
equipa masculina do Madeira
Andebol SAD já estiveram reunidos no Madeira Tecnopolo, onde
o 'tapete' foi estendido, para saberem se estava em condições de
voltar a ser utilizado, o que acabou por ser comprovado, à parte
de necessitar de uma nova pintura nas marcações oficiais que determinam um recinto de andebol.
Desta forma, porque não há

PISO SINTÉTICO QUE
ESTAVA GUARDADO
NO MADEIRA
TECNOPOLO JÁ
FOI ESTENDIDO

verbas disponíveis para adquirir
um novo piso para o 'palco' do
andebol madeirense, o 'velho'
sintético que estava guardado e
que apenas foi utilizado no mundial vai ser colocado nos próximos dias no Pavilhão do Funchal.
Para o efeito, será aproveitada a
`caixa de ar' que já existe na infra-estrutura, que será reforçada
com o 'tapete verde'. Não é a situação ideal mas os responsáveis
pelo andebol ficaram satisfeitos
com esta possibilidade.
Recorde-se que em Janeiro de
2003, a Madeira foi sede do grupo C do Mundial de Andebol e
palco da cerimónia oficial de
abertura da competição, que antecedeu o jogo inaugural entre a
França e a Arábia Saudita.
ewww.dnoticias.pt
ACHA QUE O SINTÉTICO USADO EM
2003 VAI ESTAR EM CONDIÇÕES
PARA SER UTILIZADO?
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Infantis
academistas
de andebol
brilham
em Oliveira
_ de Frades
Para finalizar a época
2015/2016, a secção de
andebol da Associação Académica de Espinho foi até
Oliveira de Frades, participar no XIII Torneio de
Andebol Terras de Lafões
2016, que se realizou de
quinta-feira a domingo.
A Associação Académica
de Espinho fez-se representar pelas equipas de infantis,
iniciadas e juvenis. Sempre
com temperaturas a rondar
os 30 graus, as infantis foram
as primeiras a entrar em campo, na quinta-feira, e venceram a equipa do SM Mato por
22-6.
Sorte diferente, tiveram as
iniciadas e as juvenis, que não
conseguiram levar a melhor
sobre as suas adversárias - a
ADA Canelas e o S. Pedro do

r
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Sul, e perderam por 17-11 e
17-12, respetivamente.
Na sexta-feira, já mais
pela fresca, mas de manhã
cedo, foi a vez de as iniciadas
enfrentarem a ADA Canelas,
mas arrecadaram a segunda
derrota ao perderem por 812. Igual 'sorte' tiveram as
juvenis, que não conseguiram
levar a melhor sobre a equipa
do Monte. Ao final da manhã, as infantis mostraram à
equipa da casa o porquê de
terem ficado em terceiro lugar no Encontro Nacional, e
golearam por 5-23. Antes da
hora do lanche, deu-se o

"derby academista", com as
iniciadas e defrontarem as
juvenis, com o marcador no
final da partida a registar 1715, a favor das mais novas.
Para sábado, aguardavase o pior dia. Dois jogos para
cada uma das equipas, com
temperaturas a rondarem os
34 graus. Nos dois encontros
efetuados, as juvenis venceram o primeiro jogo frente ao
Monte (6-19), mas acabaram
por perder o segundo, com a
equipa da casa (16-21). Pior
'sorte' tiveram as iniciadas
que amealharam mais duas
derrotas, desta feita com as

anfitriãs (18-10), e com S.
Pedro do Sul (8-12).
Sempre com o mesmo
ritmo, com mais ou menos
calor, as infantis não 'baixaram a guarda' e bateram
a Sanjoanense por 8-18 e o
Monte por 20-7, apesar de
já estarem as duas equipas
apuradas para a final.
No domingo, com o calor
bem próximo dos 40 graus,
as iniciadas obtiveram a única vitória do torneio, com a
equipa do Monte, por 9-19,
ficando em quinto lugar na
classificação geral, enquanto
as juvenis, no segundo con-

fronto com o Canelas, voltaram a perder por 10-20, ficando em quarto lugar.
Na tão esperada disputa pelo primeiro lugar, as
infantis não fizeram a coisa
por menos e bateram o Monte por 9-21. Por isso, conquistaram o primeiro lugar
na prova. Além disso, as
infantis ainda conseguiram
duas distinções individuais,
com os adversários a atribuírem o Prémio de Melhor
Guarda-Redes e Melhor Jogadora, respetivamente, a
Maria Sousa e Joana Campos, acompanhadas por

Maria João Cálix, que também foi considerada a melhor guarda-redes, no escalão de infantis. A equipa de
iniciadas conquistou o Prémio Fair-Play.
Para trás, ficaram quatro dias divertidos e de convívio, com as jogadoras
academistas sempre acompanhadas de perto pela
equipa técnica e Direção, e
com o forte apoio dos pais,
que ficando lá hospedados,
ou vindo a casa e regressando a Espinho, nunca
deixaram de apoiar as atletas espinhenses.
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andebol

sir 1º maio garante três reforços
de peso para a equipa sénior feminina

Raquel Sarmento

O plantel sénior feminino
da SIR 1º Maio para a época
2016/2017 começa a ganhar
forma. Raquel Sarmento
(ex-Juve Lis), Diana Roque
(ex-Madeira SAD) e Neuza
Valente (ex-Colégio João
de Barros) são, para já, os
reforços da formação de
Picassinos, que vai disputar
a 1ª Divisão na próxima
temporada
Raquel Sarmento, 22 anos, iniciou-se no
AC Alcanenense, no escalão de bambis
onde permaneceu durante 2 anos. Mudou-se depois para o JAC Alcanena, clube que
representou durante 11 temporadas consecutivas, até se transferir para a Juve Lis, na
época passada.
Diana Roque, 29 anos, é guarda-redes
internacional por Portugal e foi campeã na-

Diana Roque

Neuza Valente

Carolina Gomes

Carolina Cintra

Alexandra Silva

Vera Gomes

cional na última temporada ao serviço do
Madeira SAD. Formada na AD Sanjoanense onde alinhou durante 10 épocas antes
de se transferir para o Alavarium, onde se
sagrou campeã nacional nas épocas de
2012/13 e 2013/14. Em 2014/2015
representou o JAC Alcanena de onde se
transferiu para a Madeira SAD.
Neuza Valente, 21 anos, transita da
ADA Colégio João de Barros. A atleta fez
toda a formação no JAC Alcanena, tendo
o ano passado ingressado na ADA CJB. É

internacional portuguesa em todos os escalões, tendo sido também campeã nacional
nos escalões de infantis, iniciados, juvenis
e juniores.
As três atletas juntam-se, para já, a quatro jogadoras que já representavam a SIR
1º Maio: Alexandra Silva, Carolina Gomes, Carolina Cintra e Vera Gomes.
Alexandra Silva, jogadora de 19 anos,
vai cumprir a nona época no clube que
representa desde o escalão de infantis. Já
Carolina Gomes, 20 anos, iniciou-se no

andebol aos 9 anos, no escalão de bambis no clube de Picassinos e esta será a
sua 12ª época ao serviço da SIR 1º Maio.
Carolina Cintra, 18 anos, também se iniciou no andebol na SIR 1º Maio, na época
2006/2007 no escalão de bambis.
Vera Gomes, por sua vez, enverga a
camisola do clube de Picassinos desde
1994/95, época em que a modalidade foi
criada na SUR 1º Maio, e além de jogadora, desempenhou funções como treinadora
e dirigente. ß
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Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos em Peso da Régua

1500 Atletas marcaram presença
De 30 de ¡unho a 3 de julho,
Peso da Régua foi palco do Encontro Nacional de Minis Masculinos é
Femininos 2016. Cerca de 1500
atletas reuniram-se na capital histórica do Douro para engrandecer
o andebol.
A regra do encontro foi o convivio, tendo os atletas usufruído
plenamente das condições criadas
para os receber. Ao longo de quatro
dias, a cidade foi palco de diversas
atividades em torno no andebol, as
quais permitiram consolidar o gosto
pela modalidade, mas também o
companheirismo e o fair-play entre
os participantes.
Ao escolher Peso da Régua, a
Federação de Andebol de Portugal
premiou o trabalho de formação desenvolvido pela Associação Desportiva de Godim, distinguindo a cidade
pelas condições excelentes para a
realização da iniciativa.
Depois de Peso da Régua ter
recebido a Seleção Nacional de An-

debol e de ter sido palco do Encontro
Nacional de Infantis, foi a vez do Encontro Nacional de Minis Masculinos e
Femininos. Em resultado da confiança
que a Federação de Andebol de
Portugal depositou em Peso da Régua
e do esforço conjunto do Município e
da Associação Desportiva de Godim,
o Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos 2016 foi um grande
sucesso.

O trabalho dos últimos dez anos
referencia Peso da Régua no contexto
intermunicipal. Estamos no meio de um
processo de desenvolvimento continuado e de consolidação de objetivos
que permitem continuar a trabalhar
em função de objetivos estratégicos,
com vista, por um lado, a dar resposta
às necessidades dos reguenses e, por
outro, a prepararmo-nos para receber quem nos visita.
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Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos em Peso da Régua

1500 Atletas
marcaram presença

De 30 de junho a 3 de julho, Peso da Régua foi palco do Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos
2016. Cerca de 1500 atletas reuniram-se na capital histórica do Douro para engrandecer o andebol.
A regra do encontro foi o convívio, tendo os atletas usufruído plenamente das condições criadas para os receber. Ao
longo de quatro dias, a cidade foi palco de diversas atividades em torno no andebol, as quais permitiram consolidar
o gosto pela modalidade, mas também o companheirismo e o fair-play entre os participantes.
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Três fafenses em acção nos
europeus universitários

Luís Paulo, Tiago Nogueira
e Vladimiro Pires
buscam títulos

Ricardo Jorge Castro
desporto@noticiasdefafe.com

Os fafenses Luís Paulo e
Tiago Nogueira, no futsal e
Vladimiro Pires, no andebol,
estão na Croácia para disputar os Europeus Universitários 2016.
No que toca ao fut-

sal, os dois jogadores do
Nun'Alvares partiram esta sexta-feira para Zagreb,
onde disputam o europeu
ao serviço da Universidade
do Minho.
Os dois atletas chegam à
prova apôs se terem sagrado bicampeões nacionais
universitários, feito que
lhes permite repetir a participação de 2015 no europeu
deste ano. Ambos procuram
o título a partir deste sába-

do, numa prova que termina
a 24 de julho (domingo).
já no andebol, o ponta-direita Vladimiro Pires,
também ao serviço da UMinho, procura sagrar-se tricampeão europeu pela sua
universidade, apôs os títulos de Roterdão (2014) e
Braga (2015).
A prova arrancou na última quarta-feira e termina
esta segunda-feira, dia 18,
em Rijeka.
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