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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treino do Marítimo,
às 10h00 em Santo António. •
Treino do Nacional, às 16h00 na
Choupana. • Treino de Observa-
ção do Centro de Formação
Sub-14 da Madeira, 19h15,
Campo Adelino Rodrigues (ex-
Liceu). • Jogo em atraso da
Série B da Divisão de Honra Re-
gional: Santo da Serra-Porto-
Santense, 20h, Santo da Serra.
• Benfica e Chelsea treinam em
Wembley na adaptação ao palco
da final da Liga Europa. • Jogo
em atraso do Camp. Veteranos:
Estrela da Calheta-Canicense,
20h15, Prazeres. • Sorteio das
meias-finais da Taça da Madeira
de Futebol, 19h, sede da AFM.
GOLFE • Apresentação da 21.ª
edição do Madeira Islands
Open-Portugal-BPI, 17h, “Sala
Lisboa”, Hotel Pestana Casino
Park, no Funchal.
TODO-O-TERRENO • Inscrições
para o Passeio Inclusivo de Jipe,
pela AP Deficientes, até sexta-
feira.
AUTOMOBILISMO • Apresenta-

ção do XVI Rali Porto Santo Line,
18h30, a bordo do navio Lobo
Marinho, no Funchal.
TÉNIS • Inscrições para a 2.ª
etapa do Circuito Regional Sub-
14 e Sub-18, até amanhã.
TÉNIS-DE-MESA • Madeiren-
ses Marcos Freitas e Ana Cris-
tina Neves e o técnico António
Fernandes, na Selecção Nacio-
nal Sénior nos Campeonatos do
Mundo individuais, em Paris,
França, até domingo.
ANDEBOL • Reunião de traba-
lho sobre o Torneio de Andebol
de Praia “Porto Santo Line”,
11h, sede da Associação.
PADEL • Inscrições para os tor-
neios de Padel da ARC Amigos
Carros de Pau de Água de Pena,
até amanhã.
DIVERSOS • Inscrições para a
2.ª Conferência do Movimento
Associativo da Madeira - “Per-
cepção da Mudança”, a ter lugar
no dia 31 deste mês, no Hotel
Vila Galé.
CICLISMO • “Giro” de Itália, até
dia 26.
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Alavarium conquista inédito 
título de campeão nacional

ALAVARIUM                                  21

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque; Viviana Rebelo, Soraia
Domingues (1), Ana Marques (3), Ana
Neves, Cláudia Correia (5) e Ana Seabra
(9) – sete inicial – Andreia Madaíl, Mari-
ana Lopes (2), Filipa Fontes e Soraia
Fernandes (1).

COL. JOÃO DE BARROS         20

Treinador: Paulo Félix.
Carolina Costa; Dulce Pina (5), Maria
Pereira (4), Joana Biel (1), Eduarda Pin-
heiro, Paula Malcato (3) e Helena Corro
– cinco inicial – Ludmila Soares, Beatriz
Santos, Nathalina Lopes, Bárbara
Homem, Inês Catarina (5) e Natalina
Melo (2).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 500 
espectadores.
Árbitros: Daniel Félix e César
Carvalho.
Ao intervalo: 13-9.

Sérgio Loureiro

Está consumada a conquista do
tão ambicionado título de cam-
peão nacional de seniores fe-
mininos por parte do Alava-
rium/Love Tiles. A hegemonia
do Madeira SAD foi quebrada
por uma equipa que, registe-se,
era à partida um “out-sider”
neste campeonato, mas com o

decorrer da época e o nível exi-
bicional que foi demonstrado
davam a entender ser este o
ano da formação aveirense.

No jogo decisivo de ontem,
com a final empatada (1-1 em
jogos), a turma orientada por
Ulisses Pereira desde cedo que
mostrou dar continuidade ao
aproveitamento do factor-ca-
safactor-casa e fazer a festa de-
baixo do aplauso e entusiasmo
do seu público, que esgotou, por
completo, o pavilhão do clube.

Conseguindo marcar primei -
ro e dispor de uma vantagem
que ia sendo paulatinamente
ampliada, com registo para os
quatro golos de vantagem ao
intervalo (13-9), a “cavalgada”
ia sendo conquistada com na-
turalidade na base das inter-
venções de Diana Roque, na efi-
cácia e controlo de jogo de Ana
Seabra e na sobriedade de Cláu-
dia Correia e Ana Marques.

O Colégio João de Barros deu
mostras de algum conformis -

mo e demasiado nervosismo e
um início de segunda parte de-
masiado negativo, revelou-se
fatal para a leirienses, que esti-
veram sem conseguir marcar
nos dez primeiros minutos, o
que permitiu às aveirenses che-
gar ao 16-9.

O desconto de tempo pedido
por Paulo Félix foi providencial.
O Colégio João de Barros co-
meçou a recuperar e entrou
para o último minuto de jogo a
perder por apenas um golo (20-
19). Num livre de sete metros,
Inês Catarina empatou a par-
tida e foi a vez de Ulisses Pereira
parar o jogo.

O planeamento da jogada fi-
nal da equipa aveirense não
teve sucesso e só mesmo a es-
pontaneidade de uma especta-
cular jogadora como é Ana Sea-
bra (aumentou para dez os tí-
tulos no seu vasto palmarés)
resultou num golo quando a
mesa dava sinal do derradeiro
apito. Um final épico de jogo,
mas que será sempre memo-
rável para o clube de Aveiro.

Arbitragem positiva. |

Andebol A equipa aveirense justificou, ao longo da temporada, ser a mais forte de Portugal. No jogo
decisivo, Ana Seabra ofereceu o troféu que Aveiro nunca tinha conquistado

O terceiro jogo da final do
“play-off” do Campeonato
da 1.ª Divisão de Seniores
Femininos tinha como
atrativo a atribuição do
troféu de campeão nacio-
nal. O Alavarium, que do-
minou com brilhantismo a
fase regular, consentindo
apenas uma derrota, dispu-
nha do factor-casa para ar-
rebatar um inédito título e

conseguiu-o. Na cerimónia
oficial, a curiosidade maior
esteve no facto do presi-
dente da Federação de An-
debol de Portugal ser o
aveirense Ulisses Pereira,
pai do novo treinador cam-
peão Ulisses Pereira. O
aperto de mão institucional
aconteceu, emoldurado por
um inevitável sorriso co-
mum familiar. |

Cumprimento de pai para filho

Equipa feminina do Alavarium fez história no andebol aveirense, ao sagrar-se campeã de Portugal

RICARDO CARVALHAL

“Fizemos 45 minutos com
uma intensidade defensiva
fantástica. A ganhar por sete,
pensávamos que o jogo es-
tava controlado. Ganhar no
último segundo, com lota-
ção completa e diante do
nosso público, é o sonho de
qualquer treinador e atleta.
No início, o Alavarium não
era candidato a nada, mas
ganhámos com grande mé-
rito porque treinamos mais
que qualquer equipa em
Portugal. É um sucesso que
não acontece por acaso.
Gostaria de enaltecer que
este título foi o primeiro
conquistado por uma
equipa aveirense”.

Ulisses Pereira
Treinador do Alavarium

“Foi um jogo muito difícil. A
ganhar por sete e deixar com
que se aproximassem, foi
quase um ‘balde de água’. Es-
távamos com medo que em-
patassem, mas não consegui-
ram por aguentámos na de-
fesa, que foi sempre o nosso
forte, e estrelinha esteve sem-
pre connosco. Merecemos
esta vitória”.

Cláudia Correia
Jogadora do Alavarium

REACÇÕES
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A equipa sénior feminina do clube de Aveiro
conseguiu ontem um feito inédito no andebol
aveirense, ao sagrar-se campeã  Página 23 

Alavarium alcança
título nacional

RICARDO CARVALHAL
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Madeira SAD
finaliza época
no pódio feminino

Perdido o título nacional, o Ma-
deira SAD terminou a época da
1.ª Divisão feminina de Andebol
no 3.º lugar. Na eliminatória
frente à Juve de Lis, a “socie-
dade” somou dois triunfos: 26-
23 em Leiria e, sábado, no
Funchal, 28-23, com um agra-
gado de 54-46. Na luta pelo 7.º
e 8.º lugares, o Sports da Ma-
deira recebeu, no Funchal, o
Maiastars e ganhou por 30-28.
Contudo, as “azuis” haviam
perdido (24-28) o 1.º jogo na
Maia, pelo que terminam a
época na 8.ª posição, com des-
vantagem de duas bolas em
relação às nortenhas (54-56). 1

Vasco Sousa
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Artística faz a festa da manutenção
Andebol A Artística de Avanca fez ontem história, ao vencer o “Xico” e assegurar a continuidade na 1.ª Divisão Nacional
ARTÍSTICA AVANCA                32

Treinador: Luís Santos.
Luís Silva, José Silva (2), Nuno Carvalho
(6), Duarte Carregueira (2), Tiago
Cunha (9), Diogo Tabuada (6) e Pedro
Maia 4 - sete inicial - Fábio Magalhães,
Pedro Silva, Alberto Silva, João Vilar (2),
José Oliveira, Marco Ferreira, João San-
tos, Yoel Morales (1) e Nuno Ferreira.

XICO ANDEBOL                          29

Treinador: Eduardo Rodrigues.
Ricardo Castro, José Fernandes (2),
Daniel Santos (3), Gustavo Castro (1),
Pedro Correia (3), André Caldas (8) e
José Gonçalves (1) - sete inicial - Tiago
Silva, José Teixeira, Mário Peixoto,
Pedro Lima, Luís Sarmento, Hugo Fer-
nandes, Rui Lourenço, Jaime Barreiros
(9) e Filipe Magalhães (2).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 350 especta-
dores.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador (A.A.Leiria).
Cronometristas: Rosa Pontes e Carlos
Lourenço (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-16

Avelino Conceição

Jogo de grandes emoções em
Avanca , pois estava em causa
a manutenção da equipa da ca -
sa, a quem uma vitória garantia
tal ambição. Num ambiente en-
tusiasmante, em que mais uma
vez o público aderiu em massa,
enchendo o pavilhão, jogou-se
sempre “taco-a-taco”, com a
equipa local a liderar sempre o

marcador, perante um adver-
sário, que sabia ao que vinha,
pois uma derrota colocava-o
dependente do resultado da
formação do Fafe.

Nos primeiros minutos, a  no -
ta dominante foi o equilíbrio,
com Artística a defender com
grande segurança e a criar difi-
culdades acres cidas ao opo -

sitor, que depois de ter estado a
perder por quatro golos de di-
ferença (16-12), reagiu nos mi-
nutos finais do primeiro tempo
e conseguiu a igualdade a 16
golos ao intervalo.

O arranque da segunda me-
tade registou a única vez em
que o Xico Andebol passou pa -
ra a frente do marcador, mas a

pronta reacção da equipa de
Luís Santos e o fortíssimo apoio
vindo da bancada encarregou-
se de fazer o resto. Sempre mui -
to unida a defender, e quase
sempre certeira na hora do re-
mate, a Artística foi controlando
o jogo do adversário e man-
teve-se sempre com dois/três
golos de vantagem.

Mas uma reacção forte dos
vimaranenses e a exclusão da
partida de Nuno Carvalho le-
varam o jogo para nova  igual-
dade (28-28) quando faltavam
a oito minutos. O restante tem -
po de jogo foi empolgante, só
que mais uma vez o “oitavo jo-
gador” voltou a a ajudar a equi -
pa da casa, que partiu para um
final triunfante. Depois, vive-
ram-se emo ções fortes, mas a
Artística acabou por vencer por
três golos, suficientes para ga-
rantir a manutenção.

Após o apito final, registou-
se um clima apoteótico, com
jogadores e público a festeja-
rem um feito histórico da Ar-
tística de Avanca, que assegu-
rou, a duas jornadas do fim do
campeonato e no ano da estreia
na 1.ª Divisão Nacional, a per-
manência entre os “grandes” do
andebol português.

Numa partida recheada de
grandes momentos de andebol,
destaque para a prestação co-
lectiva da Artística, onde Luís
Silva foi mais uma vez o grande
herói na baliza, bem secundado
por Tiago Cunha, que esteve
com mão certeira, ao fazer nove
golos num jogo em que a arbi-
tragem teve algumas falhas. |

“Foi atingido o objectivo da
equipa. É uma sensação in-
descritível, a exemplo do
aconteceu no ano passado.
Ficou provado que merece-
mos estar entre os grandes da
modalidade. A direcção, os jo-
gadores e este público estão
todos de parabéns, a vitória é
de todos eles”

Luís Santos
Treinador da Artística

“Foi o culminar de um trabalho
sério. Quando se trabalha as-
sim, os resultados aparecem.
Este é um dia muito feliz para
toda a família da Artística”.

Tiago Cunha
Lateral esquerdo da Artística

“Tinha prometido ajudar ao má-
ximo a equipa e consegui-o nos
momentos menos bons da
nossa defesa. Temos um grupo
fantástico, levo-os todos comigo
no meu coração. Deixo uma pa-
lavra para este maravilhoso pú-
blico, porque foi importantís-
simo para este feito histórico”.

Luís Silva
Guarda-redes da Artística

REACÇÕES

Festejos merecidos dos jogadores avancanenses no final do jogo

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN 
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Artística de Aveiro fica
na 1.ª Divisão 
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Só falta uma vitória para a conquista do título
ALAVARIUM                                  27

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque;  Ana Marques (3), Cláudia
Correia (2), Filipa Fontes, Ana Seabra
(10), Soraia Domingues e Viviana Re-
belo (1) - sete inicial - Andreia Madaíl,
Ana Neves (1), Soraia Fernandes (5),
Mariana Lopes (5), Rita Alves, Ana
Almeida e Inês Branco.

COL. JOÃO DE BARROS         22

Treinador: Paulo Félix.
Karine Lopes; Paula Malcato (2), Dulce
Pina (5), Eduarda Pinheiro (6), Joana
Biel (1), Maria Pereira (2) e Helena
Corro - sete inicial - Ludmila Soares,
Barbara Homem, Andreia Lopes ,
Karine Lopes, Nathall Lopes (1), Inês
Catarina (5) e Natália Melo.

Pavilhão Gimnodesportivo, em
Aveiro.
Assistência: cerca de 300 
espectadores.
Árbitros: João Fernandes e Rui Ro-
drigues (A.A. Porto).
Ao intervalo: 13-11.

Carlos Delgado

NACIONAL FEMININOO Ala-
varium, ao ganhar ontem no
seu pavilhão, reverteu a derrota
do primeiro jogo, estando agora

a um triunfo de se sagrar cam-
peão nacional. Foi num am-
biente frenético (pavilhão re-
pleto de público) que o Alava-
rium foi capaz de vencer o Co-
légio João de Barros e, com isso,
adiar para hoje a decisão sobre
quem vai ser o campeão na-
cional em seniores femininos.

Mostrando sempre mais e
melhores argumentos (excepto
a meio da primeira parte em
que esteve nove minutos sem
marcar), o Alavarium conse-
guiu, mesmo assim, “cavar”
uma diferença final no marca-
dor que, se não espelha a dife-
rença qualitativa entre as duas
equipas, evidenciou pelo me-
nos a forma segura como sou -
be controlar o rumo dos acon-
tecimentos.

Não de forma reactiva, mas
ao não deixar nunca que o jogo
entrasse em toada “morna”, as-
pecto que beneficiaria o Colé-
gio João de Barros, que tem nas

suas fileiras atletas bem cons-
tituídas fisicamente, mas que
não se dão muito bem (pelo
menos ontem não deram)
quan do o jogo se disputa a
grande velocidade.

É certo que na primeira parte
o equilíbrio no marcador foi a
nota dominante (aos 10 minu-
tos 4-2; aos 20, 6-7), mas ao in-
tervalo o Alavarium já vencia
por dois (13-11). E na segunda
parte “cavalgou “essa ténue
vantagem, acabando por, de
forma progressiva e consis-
tente, alargar a vantagem que,
no final, se cifrou em cinco de
diferença.

Hoje, segue-se novo jogo,
onde o Alavarium, se não for
traído por qualquer problema
de ordem física, pode muito
bem fazer festa rija pela con-
quista de um título nacional
que em muito prestigiará o des-
porto aveirense em geral e o
andebol em particular. | Ana Seabra, com dez golos, voltou a ser determinante na equipa aveirense

PAULO RAMOS
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    Alavarium
discute título feminino
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