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O ANDEBOL Portugal defronta a Suíça
em dois jogos particulares, amanhã, às
18.30 horas, e dia 6 às 19.30, no
Pavilhão Dr, Mário Mexia, em Coimbra,
com vista a preparar o play-off de
qualificação para o Mundial 2019.
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Alavarium
perde em Oeiras
e fica sem
margem de erro
Andebol
1.ª Divisão Feminina

O Alavarium/Love Tiles arrancou da pior forma a sua participação nos quartos-de-final do
“play-off” da 1.ª Divisão Nacional Feminina, uma vez que perdeu, em Oeiras, no recinto do
Assomada, por 25-21, num jogo
em que Ana Sampaio, Cláudia
Correia e Daniela Mendes, que
terminaram o encontro com
seis golos, foram as mais efectivas na equipa aveirense.
Esta derrota deixa a formação
liderada por Carlos Neiva sem
margem de erro se quiser marcar presença nas “meias” da
prova. Ou seja, terá que vencer
em casa, no sábado (18.30 horas), oAssomada, de forma a levar a decisão da eliminatória
para a “negra”. O terceiro jogo,
a realizar-se, joga-se no domingo, também às 18.30 horas. |
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Portugal vence
Torneio da Páscoa
Preparação Lusos vencem os três jogos disputados na região
D.R.

Andebol
Sub/18 Masculinos

A Selecção Nacional Sub/18
masculina, que integrou o ponta-direita Daniel Vieira, da Artística de Avanca, e o guardaredes da Sanjoanense, Gonçalo
Oliveira, que ainda tem idade
de Sub/16, venceu oTorneio Internacional da Páscoa, em Estarreja, ao derrotar a Espanha,
no jogo decisivo.
O torneio, que reuniu, ainda,
as congéneres da Tunísia e da
Roménia e que também teve
dois jogos que se disputaram
em São João da Madeira, foi organizado com o objectivo de ser
mais uma etapa de preparação
da Selecção Nacional tendo em

Selecção Nacional a festejar a conquista no “Quadrangular”

vista a presença no Campeonato da Europa, que terá lugar
na Croácia. E, nestes três jogos,
a equipa lusa mostrou que está
preparado para essa prova.
Depois de se impor à Roménia (47-24) e à Tunísia (30-23), o
grupo liderada por Nuno Santos
entrou em campo para disputar,
frente à Espanha, o primeiro lu-

gar do “Quadrangular”. Mesmo
não tendo começado bem o encontro e de ter ido para o intervalo a perder por 11-15, Portugal
acabou por vencer a “final” (2726), após uma segunda parte
bem conseguida. Refira-se que
a Tunísia, com a vitória, por 3623, sobre a Roménia, assegurou
o terceiro lugar da prova. |
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É Notícia
É NOTÍCIA
Hoje em Aveiro
“COMO NOSSOS PAIS”, de
Laís Bodanzky, é o filme para
ver hoje (21.30 horas) no Teatro Aveirense. Do cartaz também faz parte a curta-metragem “Histórias a Passo de
Cágado”.
A CONFERÊNCIA “CHINA E
PALOPS: RELAÇÕES COMERCIAIS E CULTURAIS”,
organizada pela Universidade
de Aveiro (UA) e pela Associação de Jovens Empresários Portugal-China, decorre
hoje, pelas 9.30 horas, no Departamento de Ambiente e
Ordenamento.
A FEIRA DE MARÇO decorre
até ao dia 25. O cartaz musical
é uma das atracções do certame, seguindo-se UHF (dia 6),
David Fonseca e RFM Dance
Floor com Djs Rich e Mendes
(dia 7), Raquel Tavares (dia 13),
The Gift (dia 14), Emanuel (dia
20) e Agir (dia 21).

JAIME BORGES, sócio fundador do Aveiro Arte, tem
patente, no Museu de Aveiro,
uma exposição retrospectiva
e com obra nova.
UMA EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO DE FATINHA RAMOS pode ser vista no Museu de Arte Nova até 6 de
Maio. A mostra chama-se
“Woundrous World”. A artista, natural de Aveiro mas a
viver em Antuérpia, marca
presença no último dia, durante uma sessão que começará pelas 17 horas.

TERESA VILAR, associada
do AveiroArte, é autora de
uma exposição de pintura
que pode ser vista na Kasario
Lunar, na Rua de Viseu. A
mostra, intitulada “Percursos
(In) temporais”, estará patente ao público, de segunda
a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até ao dia 1 de Junho.
ESTÁGIO DE DANÇA DE
AVEIRO decorre até ao dia 7,
no Teatro Aveirense, com a
curadoria de Victor Hugo Pontes. Do programa faz parte
dança clássica, dança contemporânea e teatro, além de um
workshop Gaga. Para crianças
a partir dos 8 anos até à idade
adulta. Informações: 234 400
920 ou 924 405 544.

Amanhã
CANTARES DA RIA - Grupo
Cénico de Aveiro agendou
para amanhã a sua Assembleia Geral (21 horas, Galitos).
Da ordem de trabalhos
consta a apreciação das contas de 2017 e do plano de actividades para este ano, além
de outros assuntos de interesse para a associação.
A AULA ABERTA “VISUAL
MERCHANDISING AS A
MARKETING STRATEGY”,
com Cristina Rodrigues, directora de marketing da Visual Merchandising, decorre
amanhã (19 horas) no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Aveiro.

Nos próximos dias
O GRUPO EXPERIMENTAL
DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO (GretUA)
celebra 39 anos com um conjunto de actividades entre os
dias 6 e 14 deste mês, em vários espaços da cidade.

VENDA DE GARAGEM EM
SÃO BERNARDO está agendada para o dia 7. Os interessados em participar não precisam de fazer inscrição, não
havendo reserva nem marcação de lugares. Se as condições climatéricas não permitirem a sua realização, a iniciativa fica adiada para o sábado seguinte.
OS COMERCIANTES DE
SÃO BERNARDO que aderem à iniciativa “O comércio
local sai à rua” prometem
surpresas para o dia 7. Com o
tema da Primavera, vão ser
praticados descontos.
O CAMPO DE FÉRIAS
“CLUBE DA PÁSCOA”, promovido pela Câmara de
Aveiro, decorre até ao dia 6,
com a realização de diferentes iniciativas para crianças
dos 6 aos 14 anos. Informações: 234 406 522.

da ordem de trabalhos a
apreciação e votação do relatório de Actividades e Contas
relativas ao Exercício de 2017.

ELA É”, da autoria de João
Cosme, pode ser visitada no
Museu Municipal de Sever do
Vouga até 28 deste mês.

A PRÓXIMA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA DE
AVEIRO realiza-se no dia 13,
com início pelas 15.30 horas,
nos paços do concelho.

TERESA TITO DE MORAIS,
presidente do Conselho Português para os Refugiados, e
o jornalista Carlos Magno reflectem sobre a questão dos
refugiados no âmbito do ciclo
de conferências “Pensar futuro”. A acção realiza-se a 7
deste mês, pelas 17 horas,
nos Paços da Cultura de São
João da Madeira.

10.ª CAMINHADA PRIMAVERA, da Associação CicloEixo, está marcada para o
dia 15, a partir das 10.30 horas, junto ao Centro Cultural
de Eixo. Esta iniciativa conta
com almoço e uma tarde de
convívio.
A 11.ª FESTA DO CINEMA
ITALIANO decorre em mais
15 cidades portuguesas, uma
delas Aveiro. No Teatro Aveirense, a 16 e 17 deste mês,
podem ser vistos “In guerra
per amore” (18 horas) e “The
place” (21.30 horas) no primeiro dia e “Gatta cenerentola (18 horas) e “Sicilian
ghost story” (21.30 horas) no
segundo.

Na região

ENCONTRO PARTICIPATIVO NA FÁBRICA CENTRO
CIÊNCIA VIVA está agendado para o dia 5, pelas 21
horas e tem entrada livre.
Marca presença Graça Fonseca, Secretária de Estado da
Modernização Administrativa, e Maria Manuel Leitão
Marques, ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa.
ASSEMBLEIA GERAL DA
ADERAV está agendada para
o dia 7, pelas 17 horas, na
sede (Ed. Fernando Távora).
Além do Plano de Actividades para este ano, faz parte

O CONCURSO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTOS DE SOPRO decorre de
hoje a 8 deste mês em Oliveira de Azeméis. As actividades estão marcadas para o
Cineteatro Caracas, Academia de Música de Oliveira de
Azeméis e Escola Soares
Basto.
A INICIATIVA “ESTAMOS À
PROCURA DO CABELO
PANTENE CONTINENTE SERÁS TU?” está a decorre,
entre hoje e o dia 16, em São
João da Madeira e Aveiro.
A EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “MONTANHAS MÁGICAS: A NATUREZA COMO

A CANTORA NORTE-AMERICANA ELEANOR FRIDBERGER actua a 7 deste mês
no Auditório de Espinho.
O PINTOR FRANCÊS PASCAL BOST expõe na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira entre 7 deste
mês e 26 de Maio. “Arquitecturas minerais” é o nome da
mostra.
OS BOMBEIROS DE ALBERGARIA festejam 93 anos com
celebrações no dia 8 deste
mês. O programa estende-se
entre as 8 horas, com o hastear das bandeiras, e as 16.30
horas, com um desfile motorizado.
A FILARMÓNICA GAFANHENSE actua a 8 deste mês
(16 horas) na Fábrica das
Ideias da Gafanha da Nazaré.
TORNEIO INTERNACIONAL
DA PÁSCOA - ANDEBOL –
SUB 18 decorre em Estarreja
até ao dia 31, com as selecções de Portugal, Espanha,
Roménia e Tunísia.
CONCEIÇÃO OLIVEIRA, associada de AveiroArte, tem
obras de pintura expostas na
Biblioteca Municipal de Estarreja. A mostra, intitulada “Di-

vagações Poéticas”, estará
patente ao público até 28.
A COMUNIDADE DE LEITORES DE ÍLHAVO está de
volta. As próximas sessões
acontecem a 26, 24 de Maio,
27 de Setembro, 25 de Outubro e 29 de Novembro.
GINA MARRINHAS, associada de AveiroArte, inaugura
uma exposição de pintura, no
próximo dia 7, às 16 horas, no
Centro Multimeios de Espinho. A mostra, intitulada
“Amarrar o medo, colorir a
esperança”, estará patente ao
público até ao dia 31 de Maio.
UMA EXPOSIÇÃO DE ESCULTURAS DO ACERVO DO
MUSEU DE OVAR pode ser
visitada até ao dia 7. Da mostra fazem parte obras de Alberto Carneiro, Teixeira Lopes, José Rodrigues, Raúl Xavier, Lagoa Henriques, Luís de
Matos, entre outros.
O ESPECTÁCULO “LONDON
EYES”, do comediante Rui Sinel de Cordes, passa por
Santa Maria da Feira no dia 7
(Cineteatro António Lamoso,
22 horas).
FERNANDO TORDO apresenta-se no dia 7 na Mealhada, no Cineteatro Messias,
às 21.30 horas.
O DIA DOS MOINHOS ABERTOS de Portugal decorre nos
dias 7 e 8 com actividades em
13 concelhos do distrito de
Aveiro (Águeda, Albergaria,
Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Estarreja, Ílhavo,
Mealhada, Oliveira de Azeméis,
Santa Maria da Feira, Vagos e
Vale de Cambra), onde será
possível visitar perto de meia
centena de engenhos. Informações: 960 045 054 e moinhosdeportugal@gmail.com.
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Diogo Branquinho perante Hugo Figueira

ANDEBOL Equipa das Quinas reuniu-se ontem no Luso para o primeiro estágio

de preparação para o play-off de acesso ao Mundial, que se joga em junho

SELKAO EM TESTES
A PENSAR NA SÉRVIA
Seleção Nacional começou

ontem novo período de
trabalho no Luso, durante
o qual fará dois jogos com a
Suíça, marcados para
amanhã e sexta-feira.
Preparar o acesso ao
Mu ndiafloi9 é a meta
Rumunuallai
••• Após a excelente fase de
pré-apuramento para o Mundial de 2019, que se vai jogar na
Alemanha e na Dinamarca,
entre os dias 9 e 27 de janeiro,
a Seleção Nacional de andebol
voltou a reunir-se. Ontem,
dois meses e 19 dias depois de
garantida a qualificação para°
play-off- após vitórias frente
a Chipre (47-16) e Kosovo (3622) e empate perante a Polónia (27-27), na Póvoa de Varzim -, foi no Luso que Paulo
forge Pereira reencontrou a
?quipa para iniciar nova fase
de trabalho.
"Dei-lhes os parabéns, fizemos um treinode alta intensidade, com uma excelente atitude. Há sempre coisas a me-

lhorar e, com a atitude que os
atletas demonstraram, vamos
conseguir", disse o técnico a O
JOGO.
Sem o guarda-redes Ricardo
Candeias e o lateral-direito
MiguelBaptista, relativamente ao plantel que utilizou nessa fase competitiva de janeiro,
mas com os regressos deAlfredo Quintana, Wilson Davyes
e Jorge Silva, todos recuperados de lesões, Portugal aponta
a preparação para o ataque ao
play-off de junho, em que,
frente à Sérvia, tentará o apuramento para o campeonato
do mundo.
Nestes dias de trabalho, a SeleçãoNacional tem agendados
dois jogos coma Suíça, marcados para amanhã (18h30) e
sexta-feira (19h30), ambos
emCoimbra, partidas que permitirão a Paulo Jorge Pereira
aferir melhoro estado da equipa portuguesa, a cerca de dois
meses dos encontros decisivos.
Recorde-sequePortugalprocura hájá muitos anos voltara

"Dei-lhes os
parabéns, fizemos
um treino de alta
intensidade, com
tuna excelente
atitude"
Paabierge Pereira
Seledonador nacional

estar presente numa grande
competição internacional, o
que não acontece desde o Europeu de 2006, que foi jogado
na Suíça e em que a equipa nacional acabou em 15.° lugar
entre l6 participantes. De resto, o último Mundial que Portugal jogou foi ode 2003 (12.°
classificado entre 24 seleções), na condição de anfitrião, tendo antes estado no
Japão'1997 (19.°) e França'2001 (16.°).

Sérgio Barros passou o dia a viajar
Tendo tido jogo anteontem - derrota com o Ankara Spor
por 3I-30, apesar dos cinco golos que apontou -, Sérgio
Barros passou o dia a viajar e só chegou ao Luso em cima
da hora do treino, não tendo por isso participado na
sessão de trabalho. Quem também não treinou com bola
foi Fábio Magalhães. "Teve um toque no quadríceps no
último jogo que fez e não treinou por precaução.
Amanhã [hoje] de tarde já deverá treinar normalmente",
explicou Paulo Jorge Pereira. Os trabalhos da Seleção
prosseguem hoje com mais duas sessões de treino.
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