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O ANDEBOL. Hoje disputa-se a 6.' 
jornada da Fase Final do Grupo 
B:Xico Andebol-ISMAI, Águas 

Santas-São Bernardo e AC Fafe- 
-Arsenal, todos às 18 h, e 
Belenenses-Boa Hora, às 19 h. 
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A2 O fim-de-semana verde e branco
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Meio: Bola na Rede Online Autores: André Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aab22333

 
Artigo de opinião de André Dias, redator do Sporting CP
 
Home Modalidades Andebol O fim-de-semana verde e branco
 
Fonte: Sporting Clube de Portugal - Voleibol
 
ModalidadesAndebolFutsalVoleibolHóquei em PatinsFutebol de PraiaTénis de Mesa O fim-de-semana
verde e branco
 
Por André Dias - 25/04/2018 12 0
 
Facebook
 
Twitter
 
Email
 
Anterior1 de 3Próximo
 
Mais uma semana, mais um resumo. Nota positiva para as vitórias muito importantes do Andebol,
Hóquei em Patins, Futebol masculino e Voleibol masculino. Além disso, o Pool Português sagrou-se
tricampeão distrital, o Futsal feminino alcançou uma reviravolta moralizadora e o Ténis de mesa
atingiu a final do Campeonato Nacional, onde irá procurar alcançar o terceiro êxito consecutivo na
prova. No "meio da tabela" surge o Futebol feminino com um empate que permite ao rival SC Braga
aproximar-se, contudo as Leoas continuam a depender apenas de si para a revalidação do título.
Sentimento misto quanto ao Futsal masculino, que viu adiado o Sonho Europeu, depois de uma
exibição positiva diante do Inter Movistar na final da competição do Velho Continete. Pela negativa
surge o Futebol de Praia que perdeu a final da Liga de Inverno. Eis o resumo, o mais completo
possível:
 
Andebol | Os campeões nacionais foram até ao Dragão Caixa vencer o FC Porto por 27-30 no fecho da
primeira volta do Grupo A da Fase Final do Campeonato Nacional. Foi uma partida onde os
comandados de Hugo Canela conseguiram ganhar algum ascendente na primeira parte, chegando
mesmo a vantagens de três golos na recta final (9-12 e 10-13), contudo a turma da casa viria a
conseguir reagir, alcançando o empate a catorze golos, resultado que se verificava ao intervalo. Na
etapa complementar o ascendente verde e branco foi mais evidente, com a turma de Alvalade a
chegar a nova vantagem de três golos ainda antes dos primeiros dez minutos (18-21); o FC Porto
reagiu, reduzindo para a margem mínima, contudo os Leões viriam a descolar novamente no
marcador, atingindo uma vantagem máxima cifrada em cinco golos à maior (23-27 e 24-29) já nos
últimos dez minutos do encontro. Cláudio Pedroso foi o melhor marcador dos verde e brancos, com
seis golos anotados, seguido por Frankis Marzo e Tiago Rocha com cinco golos cada, sendo que o pivot
destacou-se pelos cem por cento de eficácia! Aljosa Cudic e Skok estiveram em bom nível na baliza
verde e branca com 28% e 50% de eficácia, respectivamente. Com este triunfo os Leões reforçam o
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primeiro lugar da tabela classificativa, com 53 pontos somados. Na próxima jornada os comandados
de Hugo Canela deslocam-se a Braga para defrontar o ABC, estando o encontro marcado para as
quinze horas de 28 de Abril, Sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
 
Andebol vence no Dragão e mantém liderança isolada
 
Fonte: Federação de Andebol de Portugal
 
Futebol feminino | As Leoas não conseguiram desfazer o nulo no reduto do Estoril Praia, somando o
segundo empate no Campeonato Nacional. As campeãs nacionais têm agora 53 pontos, mais três que
o SC Braga, segundo classificado. No dia 29 de Abril, Domingo, a formação orientada por Nuno
Cristóvão recebe o Futebol Benfica pelas dezasseis horas na Academia do Sporting Clube de Portugal.
 
Anterior1 de 3Próximo
 
Comentários
 
2018-04-25 09:33:46+00:00
 
André Dias
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111 A Académica or-
ganiza hoje e no próximo 
dia 1 de maio o Torneio 
80 anos da secção de an-
debol, numa iniciativa 
para os escalões de for-
mação. O torneio decorre 
em dois dias separados 
para permitir que os qua-
tro escalões de formação 
possam competir separa-
damente. Assim, já hoje, 
decorre a competição 
para minis e iniciados, 
enquanto a 1 de maio 
será destinado para os es-
calões Infantis e Juvenis. 
O torneio realiza-se no 
pavilhão da Associação 
Desportiva e Cultural de 
Vila Verde que cedeu as 
instalações para esta festa 
do andebol. 

A participar, nos dife-
rentes escalões, teremos 
equipas do Feirense, ílha-
vo, Sismaria, Academia de 

S. Pedro do Sul, Académi-
co de Viseu e Alavarium. 
No final de cada dia, te-
remos ainda um jogo de 
veteranos, no dia 25 de 
abril contra o Santa Clara 
e no dia 1 de maio contra 
o M50. A diversão está as-
segurada, a competição 
será de qualidade. 

O fim-de-semana da 
Briosa teve quatro jogos, 
com quatro derrotas re-
gistadas. Os seniores fica-
ram com as aspirações de 
manutenção na segunda 
divisão muito limitadas, 
com a derrota no terreno 
do Sismaria por 29-25. 
Uma primeira parte bas-

tante equilibrada (12-11) 
levou ainda alguma es-
perança para a segunda 
parte para a Académica. 
Contudo, a ausência de 
vários jogadores (apenas 
12 estiveram disponíveis) 
começou a sentir-se mais 
pesadamente, com o de-
correr do encontro, em 
que a falha de eficácia 
ofensiva era contrariada 
com a eficácia na finali-
zação do Sismaria. Foi, 
apesar das limitações, um 
jogo bem conseguido por 
parte da Briosa. 

Os iniciados desloca-
ram-se ao terreno do Fei-
rense, tendo perdido por 
36-26. Já os infantis foram 
jogar a casa do Feirense A, 
registando uma derrota 
por 55-16, enquanto os 
minis receberam a San-
joanense, tendo perdido 
por 13-32. 

Andebol Académica organiza “Torneio 80 anos”

Equipas da Briosa saíram derrotadas no fim-de-semana 

DR
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As Fases Finais dos Campeo-
natos Nacionais Universitários
(CNU) - Aveiro 2018 entraram
na segunda semana e a Asso-
ciação Académica da Universi-
dade de Aveiro (AAUAv) lidera
o medalheiro da competição,
tendo conquistado até agora
três medalhas de ouro, uma de
prata e uma de bronze, estando
a Associação de Estudantes da
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto em se-
gundo lugar e a Universidade
do Porto, na terceira posição.

Para este registo da academia
aveirense contribuíram as equi-
pas de Basquetebol masculino,
de Hóquei em Patins masculino
e de Corfebol misto, que se sa-
graram campeãs nacionais, e
ainda as formações de Andebol
feminino, vice-campeã nacio-
nal, e de Corfebol misto, que su-
biu ao terceiro lugar do pódio
desta competição. Isto numa
semana em que foram, ainda,
atribuídos os títulos de Andebol

feminino, Futebol de 11, Futsal
feminino, Voleibol masculino e
Rugby Sevens.

Esta segunda semana das
Fase Finais dos CNU’2018, que
contam com mais de 2.400 ins-
critos (num total de mais de 700
estudantes-atletas), engloba 125
encontros, que envolvem, entre
atletas, treinadores, árbitros e
dirigentes, mais de 800 agentes
desportivos naquele que é o o
maior evento nacional do Des-
porto Universitário. O Pavilhão

Dr. Aristides Hall, no campus
universitário, continua a ser o
“quartel general”, tendo registo
ao longo da primeira semana
lotação esgotada nas finais de
Andebol feminino e Basquete-
bol masculino.

De referir que, na próxima
sexta-feira, último dia das Fase
Finais dos CNU’2018, disputam-
se as finais de Voleibol feminino
(12h00), Basquetebol feminino
(15h00), Futsal masculino (17h30)
e Andebol masculino (20h00). |

AAUAv lidera
o medalheiro
dos CNU’2018
Domínio A academia aveirense já conquistou três
medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze

Mascote do CNU’2018 tem sido talismã para equipas de AAUAv

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

25 DE ABRIL DE 2018 QUARTA-FEIRA, Edição n.º 10.949 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Jornal Oficial do:

Hoje, com 
o seu jornal, 
o suplemento
Saúde

ANTIGA ESTAÇÃO COM
OBRAS EM SETEMBRO
Investimento da Câmara Municipal de Aveiro, avaliado em cerca de 700 mil euros, irá 
permitir recuperar o edifício. A empreitada irá prolongar-se por 450 dias Página 3

Jovens vêm de todo o país para participar nas competições que contam já com 28 anos Página 5

“Reflorestar”, um
verbo que 300 alunos 
conjugam na perfeição
São Bernardo | P4

Jogadores aveirenses
alcançaram o pódio
no circuito nacional
Padel | P29

AAUAv no primeiro
lugar do medalheiro
das Fases Finais
CNU’2018 | P31

Best Youth prometem
“concerto especial”
esta noite em Aveiro
Teatro Aveirense | P7

RICARDO CARVALHAL

iCiência reúne 9.ooo alunosi

ina Universidade de Aveiroi
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Alavarium
discute hoje
passagem à
“Final Four”

A equipa do Alavarium Love
Tiles discute, hoje, a presença
na “Final Four” da Taça de Por-
tugal de Seniores Femininos,
recebendo o Colégio de Gaia,
actual detentor do troféu. Esta
partida dos quartos-de-final
joga-se a partir das 18 horas, no
Pavilhão do Alavarium, sendo
o encontro que decidirá o úl-
timo apurado para a fase deci-
siva da competição, que se rea-
lizará a 19 e 20 de Maio, em Vila
Pouca de Aguiar.

Recorde-se que, depois da
eliminação nas meias-finais do
campeonato, a equipa orien-
tada por Carlos Neiva tem
agora outra possibilidade de
poder discutir um troféu num
encontro a quatro, onde vão
discutir também a presença os
vencedores dos confrontos As-
somada-Madeira SAD (15h),
Juve Lis-SIR 1º Maio/ADA CJ
Barros (16h) e Maiastars-CS
Madeira (17h). |

Andebol
Taça de Portugal Feminina
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Diogo Oliveira
deixa Artística
para jogar
na Alemanha

Diogo Oliveira, jogador que re-
presentava a Artística desde a
época de 2014/2015, termina o
seu vínculo com o clube de
Avanca e segue para a Alema-
nha, para jogar no HBW Balin-
gen-Weilstetten, actual sexto
classificado da 2.ª Divisão da-
quele país.

O jovem jogador chegou à
Artística oriundo do FC Porto,
com apenas 17 anos, mas rapi-
damente se afirmou no plantel
sénior, demonstrando uma
grande evolução ao longo dos
quatro anos em que trabalhou
em Avanca, tendo inclusive vá-
rias chamadas às Selecções Na-
cionais e, mais recente, sido no-
meado para Atleta Revelação
da época 2016/2017. |

Andebol
Taça de Portugal
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Académica organiza
“Torneio 80 Anos”
em Vila Verde
Efeméride Prova começa hoje (com os escalões de minis 
e iniciados) e continua a 1 de Maio (infantis e juvenis)

A Académica organiza hoje e a
1 de Maio o “Torneio 80 Anos”
da Secção de Andebol, numa
iniciativa que vai envolver qua-
tro escalões de formação e de-
correrá no Pavilhão da ADC Vila
Verde (freguesia da Lamarosa).

Hoje, a competição destina-
-se aos minis e iniciados, en-
quanto a 1 de Maio será para os
escalões infantis e juvenis. 

A participar, nos diferentes es-
calões, estarão as equipas do
Feirense, Ílhavo, Sismaria, Aca-
demia de S. Pedro do Sul, Ac.
Viseu e Alavarium. No final dos
dois dias de torneio haverá
ainda um jogo de veteranos.
Hoje a Académica defronta o
Santa Clara, enquanto no dia 1
será contra o M50. 

Noutro âmbito, a Secção de
Andebol da Académica vai
ainda organizar o III Torneio
Street Handball “Queima das
Fitas 2018”, que decorre no dia
2 de Maio, a partir das 14h00
no Campo de Santa Cruz.

Ronda negativa
Quanto às competições em

que está envolvida, a Acadé-
mica teve uma ronda negativa
ao perder os quatro encontros
que disputou.

Os seniores ficaram com as
aspirações de manutenção no
Nacional da 2.ª Divisão muito
limitadas, somando mais uma
derrota desta feita no terreno
do Sismaria, por 29-25. 

Uma primeira parte bastante
equilibrada (12-11) deu alguma
esperança para a segunda
parte da turma escolar. Con-
tudo, a ausência de vários jo-
gadores (apenas 12 estiveram
disponíveis) começou a sentir-
se  com o decorrer do encontro,
em que a falha de eficácia ofen-

siva era contrariada com a ca-
pacidade de finalização do em-
blema caseiro. Destaque para
os 11 golos apontados por Diogo
Carvalho e os 7 de Diogo Feijó. 

Na próxima jornada, a Aca-
démica recebe o Estarreja, às
18h00, no Pavilhão 1 do Estádio
Universitário.

Nos escalões de formação, os
iniciados (36-26) e os infantis
(55-16) perderam na visita ao
Feirense, enquanto os minis ce-
deram na recepção à Sanjoa-
nense (13-32).|

D.R.

Seniores da Académica  perderam contra o Sismaria

Andebol
Torneio de aniversário
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Madeira SAD joga no reduto do Assomada pelas 15 horas. FOTO ASPRESS 

SAD e Sports procuram 
lugar na final focar 
EQUIPAS FEMININAS 
LUTAM HOJE POR 
UM LUGAR NA FINAL 
FOUR DA TAÇA DE 
PORTUGAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O feriado do 25 de Abril é tam-
bém dia para grandes decisões 
no que concerne ao andebol fe-
minino madeirense, nomeada-
mente para o Madeira Andebol 
SAD e Club Sports Madeira. 

Isto porque se disputa os quar-
tos-de-final da Taça de Portugal, 
momento que vai decidir quais 
os quatro emblemas que segui-
ram para a tão ambicionada final 
a quatro. 

Pelas 15 horas o Madeira Ande-
bol SAD actua em casa do Assoma-
da em Oeiras, enquanto a Norte, na 
Maia, o CS Madeira defronta o 
Maia pelas 17 horas. Esta elimina-
tória conta ainda com um competi-
tivo Alavarium/Colégio de Gaia e o 
Juventude de Lis/ Colégio João de 
Barros. 

Para as duas equipas da Região 
está pois lançado o desafio de po-
derem estar na fase derradeira des-
ta prova a segunda mais importan-
te do seu calendário na época. Duas 
partidas que índices de dificuldade 
acrescidas até porque nesta altura 
da época todos desejam os melho-
res palcos. No caso do Madeira 
SAD, este é também um encontro a 
requerer imensos cuidados pois já 
este sábado inicia frente ao Colégio 
de Gaia a disputa da final do cam- 

peonato nacional da I Divisão. Para 
os Sports da Madeira o desafio de 
contrariar a mais valia do Maia, 
num jogo onde as madeirenses 
nada têm a perder. Relembre-se 
que a Taça de Portugal na época 
passada foi ganha pelo Colégio de 
Gaia. Antes o CS Madeira sur-
preendeu ao vencer na época 
2015/2016, quebrando um domínio 
avassalador do Madeira Andebol 
SAD que venceu este troféu duran-
te 17 temporadas consecutivas. 
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)1. 
Campeonato Nacional -
Fase Final -6.a Jornada -
Grupo B: Belenenses-Boa 
Hora,19h00; Xico Andebol-
Maia/ISMA1,18h00; Águas 
Santas-São Bernardo,18h00; 
AC Fafe-Arsena1,18h00. 

41.a Corrida da Liberdade, 
com partida às 10h30. 
Percurso A: Pontinha -
Praça dos Restauradores (11 
000 m) / Percurso B: Largo 
do Carmo - Praça dos 
Restauradores (5000 m) / 
Percurso C: Marquês de 
Pombal - Praça dos 
Restauradores (1000 m). 
3.' Meia Maratona da Ria 
Aveiro 2018, partida às 
10h30, com partida 
e chegada no Fonte Nova 
Esplanada. 

Volta à Romandia, na Suíça, 
com a participação de Rui 
Costa (UAE-Team Emirates) 
e Nuno Bico (Movistar), 
a decorrer até dia 29/04. 

ll Liga -Jogo em atraso da 
33.3Jornada:Académica-FC 
Porto B,16h00, no Estádio 
Cidade de Coimbra. 

Campeonato da Liga - 25.a 
Jornada: Benfica-D. Aves, 
16h00. 

Torneio de Barcelona, 
Espanha, com • 
a participação de João Sousa, 
a decorrer até dia 29/04. 

1-1 
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Diogo Oliveira, de 21 anos, será o próximo emigrante 

Diogo Oliveira vai 
jogar na Alemanha 
Jovem central do 
Avanca assinou pelo 
Balingen, sétimo na 
Bundesliga II, e foi 
muito elogiado 

••• Diogo Oliveira, central 
que tem brilhado no Avanca e 
que ajudou a equipa a fazer 
história, ao disputar o Grupo 
A do Nacional da I Divisão, foi 
anunciado como reforço pela 
formação alemã do Balingen-
Weilstetten, que ocupa atual-
mente o sétimo posto na se-
gunda divisão germânica. 
Depois de Rainier Dranquet 
se ter comprometido com o 
francês Dunkerque, este é o 
segundo jogador do Avanca a 
rumar ao estrangeiro. 

Diogo Oliveira, de 21 anos, é 
o melhor marcador doAvanca 
este ano, com 154 golos, e na 
primeira fase do campeonato 
ocupou um posto no top 5 dos 
goleadores.Treinado por Car-
los Martingo desde que trocou 
a formação do FC Porto pelo 
Avanca - criado no CA Leça,  

onde esteve 11 temporadas, 
chegou a internacional depois 
de mudar para os dragões -, a 
sua evolução não deixou indi-
ferentes alguns emblemas es-
trangeiros. Por isso, o Balin-
gen, ao perder o internacional 
júnior islandês Dadi Rúnars-
son, partiu de imediato para a 
sua contratação. 

"Ele treinou connosco e con-
venceu-nospeloentendimen-
to que tem sobre o jogo. Vai 
trazer para a equipa qualida-
des que aindanãotemos", ana-
lisouJensBurkle, treinador do 
Balingen. 

"Estou ansioso 
pelo começo da 
temporada. Vou 
re,q1i7ar um sonho" 

Diogo Oliveira 
Avanca 
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Nuno Silva será 
treinador do Avanca 
e* • Nuno Silva, de 39 anos e 
atual técnico da Sanjoanense, 
será o treinador do Avanca a 
partir da próxima temporada, 
rendendo Carlos Martingo, 
que foi para o FC Porto. O atual 
quinto classificado do Nacio-
nal da I Divisão será orientado 
até ao final da época por Marco 
Sousa, que depois continuará 
integrado na equipa técnica. 

0Avanca vai apostar num ti-
moneiro ainda jovem, mas 
comum percurso em crescen- 

do. Terminando a formação 
como jogador no Águas San-
tas, Nuno Silva esteve grande 
parte da carreira na Académi-
ca de S. Mamede, onde deixou 
de jogar para passar aos qua-
dros técnicos, tendo orienta-
do a equipa na I Divisão. Esta 
época mudou-se para a San-
joanense, que tem sido uma 
dassurpresas da H Divisão, es-
tando neste momento a lutar 
pela subida com Póvoa, Horta 
e Fermentões. 
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ANDEBOL 

Avanca escolhe 
Nuno Santos 

Com a saída do técnico Car-
los Martingo para o FC Porto, o 
Avanca escolheu Nuno Santos 

'Ntualmente na Sanjoanense) 
para orientar a equipa a partir 
da próxima temporada. Entre-
tanto, Diogo Oliveira, central 
de 20 anos, termina contrato 
com o Avanca no final da tem-
porada e vai rumar à Alema - 
nha, para representar o HBW 
Balingen-Weilstetten, 6,) clas-
sificado da 24  divisão. 

Quanto à 2a fase do campeo- 
nato regressa no sábado com o . 
líder Sportmg a visitar o ABC. Já 
o Avanca defronta o FC Porto. 
Madeira SAD-Benfica foi adia-
do para 2de maio. 
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