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� O Alavarium/Love Tiles recebeu
o JAC-Alcanena, no passado sába-
do, em jogo a contar para a quinta
jornada do Campeonato Nacional
da 1.a Divisão Feminina. A equipa
da casa queria, a todo o custo,
manter a invencibilidade, mas pe-
la frente tinha uma das mais ta-
lentosas formações portuguesas,
com várias jogadoras internacio-
nais nas suas fileiras.

O Alavarium tentou surpreen-
der as adversárias recorrendo a
uma defesa 3x2x1, mas a equipa de
Alcanena resolveu, com alguma
facilidade, os poucos problemas
que a defensiva aveirense lhes foi
colocando, ganhando uma vanta-
gem de dois golos ainda nos pri-
meiros dez minutos da partida.
Mas a alteração para o mais clás-
sico sistema defensivo (6x0) per-
mitiu ao conjunto de Aveiro me-
lhorar defensivamente e passar
para o comando do marcador,
chegando ao intervalo com um
golo de vantagem.

A toada de equilíbrio manteve-
se na segunda metade, num jogo
de excelente qualidade e que ia en-
tusiasmando o muito público que

quase lotou o pavilhão. As avei-
renses alargaram a vantagem
para três golos, mas uma sensaci-
onal resposta das forasteiras per-
mitiu-lhes assumir a liderança da
partida a meio da segunda parte.

Nessa altura, o Alavarium deci-
diu marcar individualmente Neu-
za Valente e Patrícia Rodrigues,
anulando por completo as “armas”
ofensivas do Alcanena. Com isso,
mais a ponta final muito forte e
apoio do público ruidoso, permi-
tiu-lhe à equipa orientada por Ulis-
ses Pereira vencer por dois golos.

Na equipa de Alcanena, Patrícia
Rodrigues mostrou que está num
excelente momento de forma e
Neuza Valente, a espaços, também
deu nas vistas. Na equipa aveiren-
se, Cláudia Correia fez uma ópti-
ma exibição, muito bem acompa-
nhada por Ana Marques, Filipa
Fontes e Andreia Madail.

Com esta vitória, o Alavarium/
Love Tiles passa a ser a única equi-
pa do campeonato que soma por
vitórias todos os jogos disputados

e mantém a liderança isolada da
tabela classificativa. A ver vamos
ver quando durará a invencibili-
dade desta formação que está a
entusiasmar Aveiro.l

1.ª DIVISÃO FEMININA
RESULTADOS/5.ª JORNADA
Colégio Gaia-Passos Manuel 31-22
Santa Joana-Juvemar 21-35
Madeira SAD-JUVE 24-12
Alavarium-Alcanena 33-31
CA Leça-Maiastars 22-26
CS Madeira-Col. João Barros 29-37
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Alavarium 5 5 0 0 160-12915

Colégio Gaia 5 4 0 1 144-13013

Col. João Barros 4 3 1 0 123-09711

Maiastars 9 3 0 1 110-09010

JUVE 4 2 1 1 101-094 9

CA Leça 5 2 0 3 113-119 9

Madeira SAD 3 2 1 0 084-058 8

Alcanena 5 1 1 3 136-133 8

Santa Joana 5 1 0 4 119-146 7

Juvemar 4 1 0 3 093-100 6

Passos Manuel 5 0 0 5 113-176 5

CS Madeira 3 0 0 3 077-101 3

PRÓXIMA JORNADA
Maiastars-Colégio Gaia; Alcanena-Madeira

SAD; Colégio João Barros-Santa Joana;

Juvemar-Alavarium; Passos Manuel-CS

Madeira; JUVE-CA Leça.

Alavarium
só sabe ganhar
Cinco vitórias, em outros tantos jogos, dão
ao conjunto de Ulisses Pereira a liderança do
Campeonato da 1.a Divisão Nacional Feminina

TREINADOR: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Inês Rocha e Andreia
Madail; Mariana Lopes (5), Rita Alves (1),
Carla Dias, Soraia Domingues (1), Ana
Marques (4), Lisa Antunes (3), Ana Santos,
Cláudia Correia (10), Filipa Fontes (5), Inês
Branco e Soraia Fernandes (4).

TREINADOR: Marco Santos.
Adriana Cabral, Nance Fernandes e Luísa
Calçada; Adriana Lage (2), Vera Gorjão,
Adriana Silva, Ana Henriques (2), Neuza
Valente (6), Inês Luis (2), Liliana
Gonçalves, Ana Sarmento (1), Patrícia
Rodrigues (12) e Vanessa Oliveira (4).

LOCAL: Pavilhão do Alavarium.
ÁRBITROS: Rui Almeida e António Oliveira
AO INTERVALO: 17-16.

ALAVARIUM 33

JUV. ALCANENA 31

ANDEBOL

CLÁUDIA CORREIA, com dez golos, destacou-se no ataque aveirense
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ALAVARIUM LIDERA
SÓ COM VITÓRIAS

ANDEBOL/NACIONAL FEMININO P24
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pliar a vantagem para três golos (6-
3), o que levou o treinador da Mace-
dónia a pedir o primeiro “time-
out” quando estavam decorridos
oito minutos.

A vantagem foi crescendo até a
uns surpreendentes sete golos, à
passagem do minuto 15 (11-4). Pelo
caminho tinha ficado um parcial de
9-1 a favor de Portugal, mas a Mace-

dónia aproveitou alguns erros do
ataque português para, umas vezes
em contra-ataque, outras em ata-
que organizado, diminuir a diferen-
ça (12-8. Só que a reacção portuguesa
foi tão rápida que o técnico da
Macedónia pediu novo “time-out”
aos 23 minutos (15-8), logo após um
excelente apontamento individual
de Dario Andrade.

Para o segundo tempo, Rolando
Freitas procedeu apenas a uma
alteração, com a chamada de Hugo
Laurentino para a baliza. A Mace-
dónia entrou melhor e não foram
precisos mais do que cinco minutos
para se aproximar com perigo no
marcador (19-17). A resposta de Por-
tugal não se fez esperar e, a meio do
segundo tempo, passou a ter quatro
golos de avanço, mas a Macedónia
mostrava-se mais eficaz e percebia-
se que o jogo estava longe de estar
ganho. Hugo Laurentino “sacou”,
numa altura importantíssima (53m
e 27-24), uma grande defesa, paran-
do um contra-ataque contrário e
Ricardo Moreira deu mais sossego
ao público que lotou as bancadas da
Nave de Espinho, ao fazer o 28-24.

A selecção nacional entrou nos
cinco minutos finais com uma van-
tagem de quatro golos e Carlos Car-
neiro sentenciou em definitivo a
partida, ao concretizar um golo um
livre de sete metros, que colocou a
vantagem em cinco golos (30-25). A
partida terminou pouco depois,
com um triunfo claro de Portugal,
para júbilo dos adeptos que não se
cansaram de apoiar a equipa portu-
guesa, com especial insistência nos
últimos minutos.

Esta vitória é importantíssima
para a equipa das “quinas”, que
assim irá à Macedónia com uma
vantagem “confortável”. É que,
muito provavelmente, serão estas
as duas selecções que vão lugar
pelo segundo lugar, já que o primei-
ro deve ser entregue à favorita
Espanha, que ontem venceu a Sui-
ça, por 33-22.l

� Portugal venceu ontem a Mace-
dónia, em Espinho, por um resulta-
do esclarecedor, em jogo da segun-
da jornada do Grupo 1 da Fase de
Apuramento para o Campeonato
da Europa - Dinamarca 2014. Um
triunfo sem mácula, já que os pupi-
los de Rolando Freitas comanda-
ram toda a partida, frente a um
adversário que vai estar presente
no Mundial de 2013, em Espanha.

Num jogo muito equilibrado, e
em que Carlos Carneiro dedicava
especial atenção a Kiril Lazarov,
Portugal passou pela primeira vez
para a frente o marcador aos sete
minutos (4-3). Dois contra-ataques
permitiram à formação lusa am-

ANDEBOL

CARLOS CARNEIRO esteve em evidência no ataque luso

L
U
S
A

Espinho foi talismã
para a Selecção Nacional
O triunfo sobre a Macedónia, por sete golos, permite a Portugal
continuar a sonhar com um lugar no Europeu da Dinamarca

TREINADOR: Rolando Freitas.
Hugo Figueira; David Tavares (3), Pedro
Solha, Carlos Carneiro (8), Pedro Spínola
(3), Gilberto Duarte (3), José Costa (4),
Bruno Moreira, Tiago Pereira (1), Ricardo
Pesqueira, Hugo Laurentino, Dario Andra-
de (4), Ricardo Moreira (1), Fábio Maga-
lhães (1), João Ferraz e Wilson Davyes (4).

TREINADOR: Zvonko Shundovsky
Mitrevski; M. Stoilov, Manaskov (6),
Ojleski, S. Stoilov (1), K. Lazarov (9),
Jonovski, Angelovski (3), Temelkov, Mirku-
lovski (3), Markoski (1), Mojsoski (1), Ris-
tovski, Dimovski, F. Lazarov (1) e Levov.

LOCAL: Nave Desportiva de Espinho.
ASSISTÊNCIA: cerca de 3.500 
espectadores.
ÁRBITROS: Ference Bonifert e Viktor Oláh
(Hungria)
DELEGADO: Ferdinand Van der Helm
(Holanda).
AO INTERVALO: 18-13

PORTUGAL 32

MACEDÓNIA 25
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Portugal alcança
vitória importante
na Nave de Espinho

ANDEBOL ÚLTIMA PÁGINA
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Portugal venceu Macedónia
Portugal conquistou on-

tem em Espinho importan-
te triunfo (32-25) sobre a 
Macedónia, considerado 
o principal rival na corri-
da ao apuramento para o 
campeonato da Europa de 
andebol de 2014.

Num desafio que esta-
va complicado a meio da 
segunda parte (25-23), o 
guarda-redes Hugo Lau-
rentino fez a diferença, 
com um punhado de de-
fesas consecutivas, que 
permitiram aos compa-
nheiros avolumar o re-
sultado, perante um rival 
que foi perdendo crença 
e confiança.

A Macedónia começou 
por impor o seu jogo físi-
co, liderando inicialmente, 
mas sempre pela margem 
mínima, até aos 3-2, altura 
em que Portugal, com uma 
defesa muito agressiva e 
ataques rápidos e curtos, 

Carlos Carneiro, com oito golos, foi o melhor marcador

conseguiu um parcial 5-0, 
que o colocou em vanta-
gem 7-3 (9.10 minutos).

Portugal marcava indivi-
dualmente a “estrela” Ki-
ril Lazarov e com a defesa 

DM

ANDEBOL: APURAMENTO PARA O EUROPEU

agressiva provocava vários 
erros que aproveitava para 
transformar em bem suce-
didos contra-ataques.

Dário Andrade apenas 
entrou a meio da etapa ini-

cial mas ainda foi o me-
lhor marcador até ao in-
tervalo, com quatro golos, 
todos em contra-ataque, 
seguido de Carlos Carnei-
ro e Wilson Davyes, com 
três (18-13).

Um regresso menos con-
centrado de Portugal per-
mitiu à Macedónia fazer 
parcial 4-2 e reentrar na 
discussão do resultado 
(20-17): mais eficaz a ata-
car e rápido a recuperar, 
o conjunto de Leste pro-
metia mais luta, enquan-
to os lusos perdiam dis-
cernimento.

Portugal tinha mais di-
ficuldade em acionar o 
contra-ataque e, por isso, 
sentia os problemas ine-
rentes a enfrentar ataque 
organizado perante uma 
equipa fisicamente mais 
poderosa.

Os 25-23 a 12 minutos do 
fim mostravam o grande 

equilíbrio na etapa comple-
mentar e a verdade é que 
Portugal apenas “respirou” 
melhor após um conjun-
to de defesas decisivas 
de Hugo Laurentino, que 
permitiu aos seus compa-
nheiros construir um mais 
folgado 29-24 a cinco mi-
nutos do fim. O guarda-re-
des manteve a bitola até 
ao fim e os lusos conse-
guiram importante vanta-
gem. Portugal alinhou e 
marcou:

Hugo Figueira, David 
Tavares (3), Pedro Spi-
nola (2), José Costa (4), 
Hugo Gilberto (3), Carlos 
Carneiro (8), Wilson Da-
vyes (5) e Pedro Solha. 
Jogaram ainda Hugo Lau-
rentino (gr), Fábio Maga-
lhães (1), Dario Andrade 
(4), Tiago Pereira (1), Ri-
cardo Moreira (1) e João 
Ferraz.

Lusa
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Andebol luso
vence a Macedónia

A seleção portuguesa de an-
debol masculino venceu
ontem a Macedónia por 32-25,
na segunda jornada do Grupo
1 de qualificação para o Cam-
peonato da Europa de 2014,
na Dinamarca.
Ao intervalo, Portugal vencia
por 18-13 o adversário com
quem deve discutir a segunda
vaga no grupo.
No outro desafio da "poule", a
favorita Espanha venceu 33-
22 na Suíça e lidera isolada.
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Andebol: Portugal quer mandar em casa
A selecção de Portugal defronta, este domingo, a Macedónia, na Nave Polivalente de
Espinho (17 horas), em jogo relativo à segunda jornada do grupo 1 de apuramento para o
campeonato da Europa Dinamarca – 2014. A equipa portuguesa realizou, ontem, dois treinos
no pavilhão de Grijó, sessões muito movimentadas com um grande empenhamento e
entrega por parte dos jogadores. Na antevisão ao jogo, o seleccionador nacional sente a
equipa muito motivada. “Sabemos da relevância do jogo e sabemos também que, neste tipo
de competição, os jogos em casa são fundamentais. Sinto a equipa mais descontraída, ainda
mais alegre em termos do jogo que está a praticar e penso que é interessante que esta
partida venha a seguir ao jogo com a Espanha porque nos permitiu, apesar de tudo, meter os
jogadores em marcha, dentro do ritmo de jogo. Agora estaremos, com toda a certeza, já sem
aquela ansiedade que acontece quando se inicia uma competição”, referiu Rolando Freitas. 
“Sinto a equipa bem, com vontade, com querer e sinto-a preparada, sabendo bem o que tem
de fazer no jogo”. A Macedónia é uma formação difícil, que vai estar – tal como o anterior
adversário de Portugal – no próximo campeonato do Mundo de 2013, e que no histórico dos
jogos com Portugal leva alguma vantagem. “Vamos defrontar uma equipa com muito bom
nível, tem como maior expoente Kiril Lazarov, jogador do Atlético de Madrid de qualidade
ímpar. Mas tem outros de  elevado nível, nomeadamente Mojoshovski e Mirkulovski, ambos
do Metalurg, jogadores muito fortes fisicamente e com uma capacidade de recepção e
finalização elevadas”. E alerta. “É uma selecção que às vezes parece ser uma equipa que
não faz grandes coisas mas, para quem está por dentro da modalidade, rapidamente
reconhece nos seus processos simples muita criatividade, muita variedade e muita
inteligência na orientação do jogo, os principais perigos”.
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Portugal perde
em Espanha
ANDEBOL. Portugal
perdeu ontem com

a Espanha, por 34-20,
na 1.ª jornada do Grupo
1 da 2.ª fase de qualifica-
ção para o Europeu
de 2014, em Sevilha.
Portugal recebe no
domingo a Macedónia.
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O Colégio de Gaia venceu o
Sta. Joana por 31-25, na se-
gunda jornada no nacional
de andebol feminino. Com

esta vitória, a equipa
gaiense subiu ao quarto
lugar. Hoje há jogo frente ao
Leça, fora, às 21h30.

ANDEBOL | JORNADA POSITIVA

Col. de Gaia vitorioso
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>> ANDEBOL 
Já começou oficialmente a época 

desportiva 2012/2013, na modali-
dade de andebol, para a Juventude 
de Mar. Neste arranque de tempora-
da, as “coisas” não tiveram o melhor 
início no âmbito da equipa sénior, já 
não se dizendo o mesmo das deno-
minadas camadas jovens.

Realizados os primeiros jogos, dei-
xamos nesta edição os resultados 
alcançados pelos diferentes esca-
lões. Farol de Esposende formula vo-
tos para o maior sucesso desportivo 
para a Juventude de Mar.

CAMPEONATO NACIONAL DA I DI-
VISÃO

Resultados
Seniores Femininas

1.ª Fase
1.ª Jornada 
Maiastars, 27 Juv. Mar, 21
12.ª Jornada
Jogo antecipado da 2.ª volta
Juv. Mar, 16  Maiastars, 28

TORNEIO DE ABERTURA DA A.A DE 
BRAGA

Juvenis Femininas
3.ª Jornada
Juv. Mar, 27 Fafe, 12 
4.ª Jornada
Maiastars, 38 Juv. Mar, 14

Iniciadas Femininas
2.ª Jornada
Maiastars, 43 Juv. Mar, 13
3.ª Jornada

Juv. Mar, 24 Fafe, 14
Infantis Femininas
1.ª Jornada
Juv. Mar, 45 Vermoim, 5
>> HÓQUEI EM PATINS
Oficialmente também já teve tam-

bém início a temporada 2012/2013, 
em hóquei em patins, modalida-
de que, no concelho de Esposende, 
é praticada pelo Hóquei Clube de 
Fão. Refira-se que, para além das 
camadas jovens, a equipa fanguei-
ra possui um excelente conjunto 
no escalão sénior, estando a equipa 
principal fãozense a disputar o cam-
peonato nacional da III divisão. Fa-
rol de Esposende deseja ao Hóquei 
Clube de Fão os melhores êxitos 
desportivos. 

CAMPEONATO NACIONAL DA III 
DIVISÃO – ZONA NORTE

Resultados
H. C. de Fão, 7 Boavista, 0
H. C. de Fão, 3 Académico, 2
TORNEIO DA A. P. DO MINHO
Juniores
CARTaipense, 8 H.C. de Fão, 4
H. C. de Fão, 5 Famalicenses, 4
Juvenis
H.C. de Fão, 9 Famalicense, 6
Riba d’Ave, 3 H. C. de Fão, 4
Iniciados
Seixas, 8 H.C. de Fão, 4
Infantis
H.C. de Fão, 7 CARTaipense, 4
Escolares
CARTaipense, 2 H.C. de Fão, 2
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Camp. Nac. Inf. Femininas
Salreu 18 x Canelas 31

   No primeiro jogo do escalão de
infantis femininas, a equipa do Salreu
recebeu a equipa vizinha do Arsenal
de Canelas. Às 11 horas da manhã
de sábado, começou a caminhada
das infantis femininas do Salreu que
de tudo fizeram para contrariar a
rapidez das adversárias. Ao intervalo
a diferença no resultado já era
avançada, mas mesmo assim a
equipa do Salreu entrou com
vontade de o inverter, o que não
chegou a acontecer.
Salreu: Inês Ramos (GR), Sara Almeida
(2), Maria Gomes, Andreia Matos, Vânia
Neves (4), Ana Lopes (5), Catarina Arrojado
(7), Sofia Marques e Inês Teixeira.

Camp. Nac. Inic. Femininas
Salreu 27 x Saav.Guedes 16

   Disputou-se no passado sábado
o segundo jogo a contar para o
Campeonato Nacional Iniciadas
Femininas entre o Salreu e o
Saavedra Guedes. Assistiu-se a um
jogo tranquilo e sem grande história,
com a equipa da casa a entrar forte
e com velocidade nos contra-
ataques, frente à equipa do Saavedra
algo limitada mas que nunca baixou
os braços. No segundo tempo o
treinador da casa aproveitou para
rodar a equipa, colocando a
“pequena” Mariana na baliza, a qual
respondeu com uma boa exibição.

Camp. Nac. Inic. Masculinos
Estarreja AC 20 x Canelas 20

Actividades Estarreja
Andebol Clube / AC Salreu

   Os iniciados do EAC iniciaram a
participação no Campeonato
Nacional de Iniciados com um
encontro frente aos vizinhos do
Canelas. No início do jogo, fruto de
algum nervosismo, ocorreram várias
falhas técnica que permitiram aos
visitantes comandar o marcador até
perto dos 15 minutos. A partir daí
assistiu-se a uma reacção do EAC, que
permitiu chegar ao intervalo com um
empate a 9 golos. Na segunda parte,
mantendo uma boa prestação
defensiva, a equipa da casa foi
comandando o marcador, mas
sempre com uma reacção enérgica
dos visitantes, até que a cerca de cinco
minutos do final, a vantagem chega
aos quatro golos de diferença.
Quando se pensava que a vitória
estava assegurada, no último lance, um
livre de sete metros, permitiu o empate
à equipa de Canelas.
EAC: Sergiy Khomyn; Hugo Rodrigues;
Pedro Bastos; Rafael Pereira; Tiago Silva;
Leonardo Costa; Ruben Portela; Rodrigo
Amaral; Rafael Rodrigues; Tomás Melo;
Guilherme Rodrigues; Marcelo Costa e Luís
Magalhães.

Camp. Nacional 1ªDivisão
Juvenis Masculinos
Estarreja AC 25 x Espinho 29

   Em jogo a contar para a terceira
jornada do campeonato nacional da
1ª divisão de juvenis masculinos o
EAC recebeu e perdeu frente ao actual
líder da prova o Espinho por 25 a
29. O Estarreja entrou muito mal no
jogo, os atletas demonstraram uma
incapacidade durante toda a partida
de discutir o jogo, por outro lado os

atletas do Espinho entraram e
mantiveram um grau motivacional
que os levou mesmo em alguns
momentos menos bons, a superar
o EAC. Na segunda parte verificou-
se mais do mesmo, por um lado
uma equipa altamente motivada por
arrecadar três pontos na casa do
adversário e por outro, uma equipa
desorganizada e com níveis de
motivação muito aquém do
esperado.
   Desta forma, o Espinho venceu,
cimentando a liderança da prova, e
o Estarreja, após uma importante
vitória em Benavente, experimentou
pela primeira vez o sabor da derrota.

Camp. Nacional 3ªDivisão
Seniores Masculinos
Monte 30 x Estarreja 29

   Realizou-se no passado sábado o
arranque do Campeonato Nacional
da Terceira Divisão Seniores
Masculinos, e logo com um dérbi
entre as formações do ACD Monte
e do Estarreja Andebol Clube. A
equipa anfitriã entrou melhor no
jogo, mantendo alguma
superioridade no resultado, na
primeira parte da partida, frente a um
Estarreja algo ansioso. No segundo
tempo o Monte entrou a marcar,
mas o EAC soube recuperar e
empatou o jogo por duas vezes,
estando mesmo a ganhar por uma
bola, num jogo muito disputado e
intenso até ao final. Nos segundos
finais, o EAC remata ao poste direito
e não consegue o empate.

Pedro Grego - EAC
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