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AMDEBOL

Seleção
afastada
O »A Seleção Nacional
mascuina de sub-18 ficou
afastada do quadro principal
no Grupo A do Europeu do
escalão, na Croácia. Frente à
Sérvia, Portugal inaugurou o
marcador, por intermédio de
Gonçalo Nogueira, mas não
evitou o desaire, por 25-21.
Hoje tem dia de folga para
amanhã jogar com Israel.
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Artística de Avanca
continua a sua preparação
Andebol
Campeonato Nacional 1

JOGOS A equipa da Artística
de Avanca continua a sua preparação com vista à nova época, sendo que, nesta fase, a carga
de trabalho tem sido muito intensa para um grupo que trabalha privado de alguns jogadores, que estiveram ao serviço
das selecções e que, por isso, se
encontram a gozar um curto
período de férias.
A formação avancanense já
realizou alguns encontro particulares - frente ao FC Porto e
ISMAI -, de forma a assimilar as
ideias de Nuno Silva e a elevar
a condição física, para enfrentar
uma época que não será fácil –
a fasquia ficou alta após o fantástico quinto lugar da última
temporada, que foi a sua me-

lhor classificação de sempre.
A Artística volta a jogar na
quinta-feira, desta feita em Fafe,
frente à equipa local, que se
apresenta nesse dia aos sócios.
Três dias depois, participa, em
Leiria, num torneio triangular,
que conta, ainda, com a Juv. Lis
e o Belenenses. No dia seguinte
(19) defronta os romenos do
CSM Bucareste. Recorde-se
que, nos dias 21 e 22, terá lugar
o Torneio Internacional Cidade
de Estarreja, com os jogos a terem lugar no Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Aformação avancanense ainda espera por alguns reforços
que ajudem a colmatar as inúmeras saídas de atletas que
eram, na sua grande maioria, a
primeira opção do então técnico Carlos Martingo.AC

Página 2

A3

ID: 76288199

11-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 24,60 x 17,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

À procura da 21' Supertaça consecutiva
—

nacionais da época 2017/2018 reafirma a continuidade que é feita no
LL sentido de "trabalhar para construir
a equipa que melhor dignifique a
Região".

A\ .13:1_
Sara Teixeira
sara.teixeira@jm-madeira.pt
s campeãs nacionais de an-

debol feminino, orientadas
por Sandra Fernandes, iniciaram na quinta-feira os
trabalhos de preparação
para a época 2018/2019, no sentido
de preparar mais uma época em
que as expectativas são a manutenção de títulos e o crescimento
da equipa.
A treinadora do conjunto do escalão sénior feminino, Sandra Fernandes, afirma que voltam a "trabalhar nesse sentido". "Não é uma
tarefa fácil e estamos cientes disso,
mas os objetivos são os mesmos",
acrescenta. Esta é a lógica de uma
equipa de grande destaque no andebol nacional, que disputa no dia
26 deste mês, a final da Supertaça
contra o SIR 1.2 de Maio/Colégio
João de Barros.
É importante notar que desde
1998, a vitória desta competição
encaminha-se para a equipa madeirense, que soma assim no seu
palmarés,20 vitórias consecutivas

A EQUIPA PARA
A ÉPOCA DE 2018/2019

A

A equipa prepara-se para a final da Supertaça a realizar-se no próximo dia 26.

na Supertaça.
Fica a ambição da vigésima primeira, objetivo que não se afigura
fácil, considerou a treinadora. "Nos
anos passados ganhámos a prova,
neste momento, encontramo-nos
numa fase de início de época, a treinar com o objetivo de vencer a competição, com o conhecimento de
que não será uma tarefa fácil".
Aproveita ainda para salientar
que a equipa do Colégio João de

Barros tem muitas jogadoras talentosas e com muita vontade de vencer,
pelo que não pretendem subestimar
as adversárias, especialmente por
ter o conhecimento que "toda a
gente quer ganhar a SAD".
Antevendo o campeonato, a treinadora salienta ainda que para o
Madeira Andebol SAD, todas as equipas são adversárias a considerar,
mas refere que a atenção redobrada
vai para as equipas Maiastars, Colé-

gio Gaia, AC Alavarium e a SIR 1.2
de Maio/Colégio João de Barros.
De salientar ainda que Sandra
Fernandes aposta num grupo jovem
confiando estar a "construir uma
equipa nova, como é já costume todos os anos".
Conta, para o efeito, com um reajustamento que engloba a saída de
5 jogadoras e consequente entrada
de 4 para a equipa principal.
Por fim, a treinadora das campeãs

Guarda Redes: Mónica Correia, Liya Mingaleeva
Central: Márcia Abreu, Mónica
Gomes
le linha: Mihaela Miciuna, Kassia César, Mónica Soares,
Cláudia Vieira
Pontas: Sara Gonçalves, Diana
Oliveira, Anais Gouveia, Carlota Figueiredo
Pivot: Renata Tavares, Patrícia
Fagundes
Equipa Técnica: Sandra Fernandes (treinadora), João
Vieira (treinador
adjunto), Marco Willy (dirigente) e Ana Luísa Almeida (fisioterapeuta)
Reforços:Do Maiastars chegam
Liya Mingaleeva, Mihaela Miciuna e Diana Oliveira. Acrescente-se ainda Kassia César,
ex-jogadora do Assomada.
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Meninas'
do Madeira SAD
`prometem'
sucessos
pág. 32
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À procura da 21ª Supertaça consecutiva
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A

V Torneio Internacional de
Andebol de Vila Nova de
Gaia: FC Porto-Navas
BM,16h00; Hellas Den
Haia-CSM Bucareste, 18h00.
Jogos no Pavilhão Municipal
da Lavandeira.

80.a Edição da Volta
a Portugal - 9.3 Etapa:
Felgueiras-Mondim de Basto
(Senhora da Graça),155,2 km.

1 Liga - ta Jornada: V.
Setúbal-D. Aves, 16h30;
Marítimo-Santa Clara, 16h30;
Tondela-Belenenses,19h00;
FC Porto-Chaves, 21h00.
IILiga -1.a Jornada:
Estoril-FC Porto B, 11h15;
Farense-Famalicão,17h00;
Benfica B-Leixões,18h00;
Oliveirense-Académica,
18h00. Campeonato de
Portugal -1.a Jornada Séria A: AD Fafe- Montalegre,
20h00 - Série B:
Gondomar-Amarante,17h00
- Série C:
Vilafranquense-ARC Oleiros,
17h00.
NATACÃO
Campeonatos Europeus de
Glasgow, na Escócia,
a decorrer até dia 12/07, com
a participação de
portugueses.
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Daymaro Salina marcou seis golos

Dragões venceram tranquilamente
os frágeis holandeses do Hellas Den Haag
s

Teste tranquilo
para o FC Porto
Equipa que este ano é
orientada pelo sueco
Magnus Andersson tem
hoje novo teste, desta vez
com os espanhóis do Nava
BM, onde jogam Álvaro
Rodrigues e Filipe Martins
aurcurmAaile
"s
••• No primeiro jogo de
2018/19 à porta aberta, o FC
Porto bateu os holandeses do
Hellas Den Haag por 40-16.
Empartidarelativaàprimeira
jornada doVTomeio Internacional de Gaia, que se disputa
no pavilhão municipal, destacaram-se ojúniorMiguel Pinto e Daymaro Salina, com seis
golos cada, mas, de uma forma
geral, o teste, mesmo tendo
sido bastante acessível, foi
passado com distinção pela•
totalidade dos jogadores.
Magnus Andersson, o sueco

que este ano assumiu o comando os dragões, concedeu
tempo de competição a todos
os atletas, todavia, dada a fragilidade do adversário, algumas das "primeiras figuras"
tiveram um pouco menos.
O encontro ainda começou
com algum equilíbrio, mas,
aos poucos, a clara superioridade da equipa portista foi-se
fazendo notar. Hoje, de novo
às 18h00, o conjunto azul e
branco joga com os espanhóis
do Nava BM, onde atuam Álvaro Rodrigues e Filipe Martins, dois ex-jogadores do FC
Porto. De resto, no segundo
jogo de ontem, o conjunto do
país vizinho cedeu perante o
CSM Bucareste, da Roménia
- equipa treinada por Paulo
Jorge Pereira -, por 26-25.
Hoje, os romenos defrontam
a equipa holandesa.

O primeiro
jogo oficial
do FC Porto
esta
temporada
está
marcado
para o dia 29
de agosto,
pelas
20h30,
frente ao
Madeira
SAD,
referente à
jornada de
estreia do
Andebol 1
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2018-08-10 23:32
Portugal perdeu por 25-21 com a Sérvia Portugal somou hoje segunda derrota no Campeonato da
Europa sub-18 de andebol masculino, ao ceder por 25-21 ante a Sérvia, em jogo disputado em
Kropovnika, na Croácia. Este resultado, que se junta à derrota ante a Croácia na primeira jornada do
grupo A, deixa Portugal sem hipótese de se apurar para a fase seguinte do torneio, qualquer que seja
o resultado do jogo contra Israel, domingo. Portugal fecha a classificação do grupo, sem pontos, atrás
da Sérvia (3 pontos), Croácia (dois pontos, um jogo a menos) e Israel (um ponto, um jogo a menos).
Os lusos até entraram a ganhar e conseguiram manter o jogo equilibrado vários minutos, até a Sérvia
aproveitar uma vantagem numérica e chegar a 7-4. A primeira parte terminaria com Portugal a perder
por 7-11. Portugal entrou melhor no segundo tempo e chegou a acreditar que poderia inverter a
tendência, quando se aproximou e chegou aos últimos dois minutos com 20-22. A Sérvia foi melhor na
ponta final e recolocou a diferença nos quatro golos, com 21-25 final. Gonçalo Nogueira foi
considerado o MVP de Portugal e o melhor marcador foi Martim Costa, com sete golos. Sábado é dia
de descanso na competição e no domingo Portugal realiza o último jogo do Grupo A, frente a Israel, às
17:30 (hora portuguesa).
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ANDEBOL - TorneIo Internacional de Vila Nova de Gala - F. C Porto-Naval BM (16), Relias Oen
Haia-Bucareste (18). Jogos no pavilhão Mun. Gaia.
ATLETISMO - 5." MIM-Maratona do Museu Marítimo de have - As 22.15 horas, com partida no
Museu Marifimo e chegada no Museu Santo André, em libava.
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa SIM-IS/Divisão B (Bosnia) - Grupo A • Portugal
-Roménia (15.30).
CANOAGEM - Seletiva Nacional de Maratona para o Campeonato do Mundo - As 10 horas. no
Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.
CICLISMO - 80 Volta a Portugal - 9.° Etapa - Feigueiras-Mendim de BastosiSra Graça (155,2
km).
FUTEBOL - Liga - V. Setúbal-Aves (16.30), Tondela-Belenenses (19), F. C. Porto-Chaves (21)
LlgaPro - Estoril-F. C. Parto B (11.15), Farense-Famalicão (17). Benfica 13-Leixões (18), 01:veirense-Académica (18).
Campeonato de Portugal (1.• Fase) - Séne A - Fafe-Montalegre (20). Série B - Gondomar-Amarante (17). Série C - Vilafranguense-Oleiros (17).
VOLEIBOL - Jorro particular (Femininos) - Espanha-Portugal (18.30).
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ANDEBOL

Seleção sub-18
volta a perder
rB Portugal somou a segunda
derrota no Europeu sub-18, ao
ceder por 25 -21 ante a Sérvia,
ernKropovnika, na Croácia.
Este resultado, que se junta à
derrota ante a Croácia, na 1'
jornada do Grupo A, deLxa Portugal sem hipótese de se apurar
para a fase seguinte, qualquer
que seja o resultado do jogo
contra Israel, no domingo. o
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