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Artística e São Bernardo
com arranques distintos
Sorteio As duas equipas da região conheceram esta semana o calendário
da fase final da prova. Avancanenses começam a jogar o Grupo A em casa
com o FC Porto; Aveirenses iniciam o Grupo B no recinto do Xico Andebol
FOTOS: ARQUIVO

Avancanenses perderam os dois jogos da 1.ª fase com o FC Porto

Aveirenses iniciaram a 1.ª Fase com derrota caseira frente ao Xico

Andebol

gular na segunda posição e é
um dos sérios candidatos ao titulo nacional.
Numa primeira reacção ao
sorteio, Carlos Martingo mostrou-se bastante tranquilo. “Não
costumo dar muita importância aos sorteios, mas é bom começar em casa e logo diante de
um clube histórico como é o FC
Porto. É um jogo que pode trazer muito público a Avanca e
onde vamos tentar jogar e fazer
uma boa exibição, dentro da-

Campeonato Nacional 1

Avelino Conceição
A Fase Final do Campeonato
Nacional de Andebol 1 ficou definida esta terça-feira após a
realização do sorteio do calendários dos Grupo A e B na sede
Federação de Andebol de Portugal que registou “casa-cheia”
e que contou com a presença
da Artística e do São Bernardo,

equipas da Aveiro que integram a competição, que recomeçará no próximo dia 24 e
terminará a 2 de Junho
A equipa de Avanca vai disputar pela primeira vez no historial do clube, a fase do apuramento de campeão nacional,
onde estão também incluídas as
equipas do Sporting, FC Porto,
Benfica, ABC e Madeira SAD. A
Artística recebe, logo na primeira jornada, o conjunto do “Dragão”, que se terminou a fase re-

quilo que, de uma maneira geral, temos feito neste campeonato”, perspectivou o treinador
da Artística de Avanca.
Carlos Martingo lembra que,
neste momento, o grupo avancanense está focado em mais
um grande embate agendado
para o próximo domingo. Trata-se do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, com a
equipa a deslocar a Lisboa para
defrontar o Sporting a partir das
18 horas. Um confronto que o

técnico da Artística classifica
como “extremamente difícil
para nós, mas a mensagem que
tenho passado aos meus jogadores é que é possível contrariar o favoritismo do Sporting,
sabendo claramente que o
nosso adversário é o favorito”.
João Alves optimista
para a segunda fase
A equipa do São Bernardo,
que fechou a primeira fase com
um triunfo (o segundo esta
época diante doAC Fafe, por 3124, arranca a próxima fase - da
manutenção (Grupo B) - no recinto do Xico Andebol, formação que os aveirenses venceram
por duas vezes, curiosamente
fora de portas, uma para o campeonato (26-27) no arranque da
segunda volta e outra na Taça
de Portugal (24-25), na terceira
eliminatória (1/16 avos de final).
João Alves começou por referir, relativamente ao sorteio
do Grupo B, que “a última vitória na fase regular diante do
Fafe foi muito motivadora para
nós e isso permitiu-nos encarar a próxima fase com mais
tranquilidade. Vamos defrontar
equipas com quem fizemos
excelentes jogos e onde a vitória este sempre muito próxima,
o que nos dá desde logo grande confiança”.
O treinador do São Bernardo
lembra as duas vitórias o sobre
o primeiro adversário desta
fase em que as equipas partem
com 50 dos pontos amealha-

dos. “Começar em Guimarães,
diante de uma equipa a quem
já vencemos duas vezes esta
temporada não deixa de ser
motivador, mas na segunda e
terceira jornadas também temos dois jogos diante de equipas com quem fizemos excelentes partidas. Se olharmos
para estes jogos como um dado
positivo (entenda-se vitórias),
poderemos um passo decisivo
para o nosso objectivo, mas
agora não há margem de erro”,
referiu João Alves.
Mas antes do recomeço do
campeonato, o técnico tem outro desafio pela frente, já que o
São Bernardo recebe o Benfica
para os quartos-de-final da
Taça de Portugal. “O nosso objectivo não passa por este jogo
da Taça, onde, obviamente, o
Benfica é favorito. Mas claro
que queremos mostrar qualidade num confronto que vai
trazer até São Bernardo alguns
amigos, como são os casos do
Nuno Grilo e do Pedro Seabra,
jogadores que foram formadas
na nossa ‘casa’”.
“Será um jogo que vai trazer
muito muito público a Aveiro e,
apesar de não ser o nosso principal foco, vamos jogar para
‘não perder por muitos’. Será
mais importante fazer uma boa
partida para dar motivação para
os jogos do campeonato que aí
vêm, esses sim importantes
para alcançarmos o nosso objectivo que é a manutenção”,
concluiu João Alves. |

Página 1

ID: 74053797

15-03-2018

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 1,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

15 DE MARÇO DE 2018 QUINTA-FEIRA, Edição n.º 10.908 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

JOVENS ROUBADOS
E SEQUESTRADOS
NO CENTRO DE AVEIRO
Quatro rapazes foram obrigados a entrar num carro, por um jovem, de 19 anos, que os
ameaçou com uma faca. O suspeito terá contado com a colaboração de um menor Página 6
PAULO RAMOS

Economia do mar chama
por novos empreendedores

Mau tempo provoca
queda de árvores
e inundações
Região | P6

Deputados reclamam
intervenção “urgente”
na Linha do Norte
Troço Ovar/Espinho | P32

São João da Madeira
representa a região
na final do Euroscola
Aveiro | P3

Artística e São Bernardo
têm recomeços distintos

P28

Sensei sérvio orienta Encontro
Internacional de Karate P30

A PLATICEMAR visa o empreendedorismo apontado para a economia do mar Página 21

“Café com os Avós”
pretende combater
a solidão de quem
vive mais isolado
Iniciativa da Câmara de Santa Maria da
Feira sensibiliza a sociedade local para
o problema do isolamento na terceira
idade. Este projecto leva o presidente da
autarquia a visitar os idosos, em troca
de um café ou de um chá. Página 12

Terreno dos
estaleiros à
venda por quase
um Milhão

Open Campus
convida a população
a conhecer a academia

Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, actual proprietário
do terreno de São Jacinto, no concelho de Aveiro, aceita propostas até ao
próximo dia 20. Página 4

Erros de alunos
inspiram professor
a escrever um livro

Universidade de Aveiro | P5

Aveiro | P2
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A Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol 1 ficou definida esta terça-feira após a realização do
sorteio do calendários dos Grupo A e B na sede Federação de Andebol de Portugal que registou "casacheia" e que contou com a presen&cc
A Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol 1 ficou definida esta terça-feira após a realização do
sorteio do calendários dos Grupo A e B na sede Federação de Andebol de Portugal que registou "casacheia" e que contou com a presença da Artística e do São Bernardo, equipas da Aveiro que integram a
competição, que recomeçará no próximo dia 24 e terminará a 2 de Junho.
A equipa de Avanca vai disputar pela primeira vez no historial do clube, a fase do apuramento de
campeão nacional no sistema de todos contra todos a duas mãos, numa luta onde estão também
incluídas as equipas do Sporting, FC Porto, Benfica, ABC e Madeira SAD. A Artística recebe, logo na
primeira jornada, o conjunto do "Dragão", que terminou a fase regular na segunda posição e é um dos
sérios candidatos ao titulo.
A equipa do São Bernardo, que fechou a primeira fase com um triunfo (o segundo esta época diante
do AC Fafe, por 31-24), arranca a próxima fase - da manutenção (Grupo B) em que as equipas partem
com 50 dos pontos amealhados - no recinto do Xico Andebol, formação que os aveirenses venceram
por duas vezes, curiosamente "fora de portas", uma para o campeonato (26-27) no arranque da
segunda volta e outra na Taça de Portugal (24-25), na terceira eliminatória (1/16 avos de final).
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Jovens da Académica
com prestação positiva
Andebol
Campeonatos jovens

Os jovens atletas da Académica
estiveram em bom plano em
mais uma ronda dos vários
campeonatos jovens com a obtenção de três vitórias nos quatro jogos realizados.
Os juvenis receberam e bateram o Monte por 30-17 (16-5
ao intervalo) numa prestação
muito positiva e na qual foi
possível gerir todo o grupo à
disposição. Os infantis, igualmente a jogar em casa, ganharam ao Ílhavo, por expressivos
42-17, num jogo em que o desnível das equipas foi bem evidente. A turma escolar mantém-se na luta pelo 1.º lugar.

Infantis da Académica venceram o Ílhavo por expressivos 42-17

Os minis também brilharam,
mas, neste caso, no terreno do
S. Paio de Oleiros ao vencerem
por 19-22. Um jogo de grande
qualidade por parte dos estudantes que se apresentaram
em jogo com apenas oito atle-

tas, sendo que cinco deles têm
ainda idade de “bambi”.
Em sentido inverso, os iniciados foram o único escalão da
turma academista a perder
nesta jornada e na visita ao reduto do Estarreja, por 34-27. |
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Selecionador nacional
anunciou convocatória
para jogo com a Áustria
Tondela Ulisses Pereira chamou 16 atletas para a partida do próximo dia 22,
relativa ao grupo D de qualificação para o Campeonato da Europa deste ano
D.R.

Andebol feminino
Qual. Camp. Europa

O seleccionador nacional de
andebol, Ulisses Pereira, anunciou recentemente os nomes
das 16 atletas convocadas para
a partida da selecção nacional
A feminina frente à congénere
da Áustria, que vai disputarse em Tondela no próximo dia
22.
A partida terá lugar às
20h30, no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela e é
relativa ao grupo D de apuramento ao Campeonato da Europa da modalidade, em seniores femininos, que vai disputar-se em França, entre 30
de Novembro e 16 de Dezembro deste ano.
Durante a conferência de
imprensa de antevisão da partida e divulgação da convocatória, que decorreu no salão
nobre da Câmara Municipal
de Tondela, o seleccionador
nacional de andebol, Ulisses
Pereira, garantiu que Portugal
“irá bater o pé à Áustria”, embora tenha consciência de que

Joaquim Escada, Ulisses Pereira, José António Jesus e Pedro Adão

se trata de um colectivo que
“está acima do patamar português”.
O presidente da Câmara
Municipal de Tondela, José
António Jesus, congratulou-se
com o facto de o concelho de
Tondela ser palco de eventos
de grande projecção mediática, em vários domínios desportivos. “A inclusão não se faz
só no género, mas também na
diversidade das ofertas desportivas”, acrescentou.
Já o presidente da Associa-

ção de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, destacou a importância da realização de
uma partida desta dimensão
no concelho de Tondela, que
no próximo ano organiza o
encontro distrital do ‘Andebol
4 Kids’.
Equipa chega no dia 19
Para a partida de dia 22 estão
convocadas Isabel Góis, Jéssica Ferreira, Maria Pereira,
Érica Tavares, Ana Gante, Maria Suaré, Mariana Lopes, Mó-

nica Soares, Francisca Marques, Patrícia Rodrigues, Carolina Gomes, Cláudia Correia,
Soraia Lopes, Soraia Fernandes, Bebiana Sabino e Telma
Amado.
A selecção feminina de andebol chega a Tondela no dia
19, onde irá realizar o estágio
de preparação para o jogo.
Neste mesmo dia irá participar numa acção de reflorestação que terá lugar em Santiago
de Besteiros, por volta das
15h00. |
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SEGUE NA COPA
E "RIUCAI NApoiam
__

O Anaitasuna, de Filipe Mota, passou à final a
8 da Copa do Rei - onde já estavam o Granollers de Jorge Silva e o Barcelona de Alexis
Borges -, com o português a fazer três golos
ao Cuenca (33-22). Sorte contrária teve
Gilberto Duarte (um golo), na Polónia, pois o
Plock caiu nos quartos perante o Zabrze (3330). Na Proligue, o Istres de Nuno Gonçalves
(1) bateu o Nancy de José Costa (3), por 18-23.
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Desporto . Destaques

Fase final do Andebol 1 arranca em Avanca

Fase final do Andebol 1 arranca em Avanca
Opj Opj
14 Março, 2018
Desporto, Destaques
FC Porto vai enfrentar dois clássicos consecutivos: primeiro frente ao Benfica e depois diante do
Sporting.
O FC Porto desloca-se a Avanca na jornada inaugural do Grupo A da fase final do Andebol 1. O jogo
com o quinto classificado da primeira fase está agendado para 24 de março. O sorteio, realizado esta
terça-feira na sede da Federação de Andebol de Portugal, em Lisboa, ditou ainda que os azuis e
brancos vão enfrentar dois clássicos consecutivos: primeiro com o Benfica e, logo a seguir, com o
Sporting, adversário com o qual disputarão a décima e última ronda.
Nesta fase final, as equipas arrancam com metade dos pontos obtidos na primeira, com os
arredondamentos a serem feitos para cima quando o valor é igual ou superior a 0,5. Assim, os
Dragões somam 36 pontos, os mesmos do que o Benfica - adversário com o qual partilham o segundo
lugar da tabela classificativa -, menos dois do que o Sporting, que é primeiro.
Em caso de igualdade pontual, os primeiros critérios de desempate são a diferença de golos marcados
e sofridos nos jogos da segunda fase entre as equipas empatadas e, depois, entre todas as equipas.
Calendário fase final (Grupo A)
1.ª jornada: Avanca-FC Porto (24/03/2018)
2.ª jornada: Madeira SAD-FC Porto (31/03/2018)
3.ª jornada: FC Porto-ABC (11/04/2018)
4.ª jornada: Benfica-FC Porto (14/04/2018)
5.ª jornada: FC Porto-Sporting (21/04/2018)
6.ª jornada: FC Porto-Avanca (28/04/2018)
7.ª jornada: FC Porto-Madeira SAD (05/05/2018)
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8.ª jornada: ABC-FC Porto (12/05/2018)
9.ª jornada: FC Porto-Benfica (16/05/2018)
10.ª jornada: Sporting-FC Porto (19/05/2018)
2018-03-14
Opj Opj
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ANDEBOL DE PRAIA. Como
selecionador Paulo Félix a
chamar 29 atletas, a Seleção
feminina de sub -18 vai estagiar
na Praia do Norte, na Nazaré,
entre os dias 26 e 28.0 objetivo é
preparar o Europeu do escalão
em Montenetgro, entre 29 de
junho e 1 de julho, e os Jogos
Olímpicos da Juventude na
Argentina, entre 1 e 6 de
outubro.
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