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ANDEBOL 

Alavarium faz história na Europa 
4 Eliminou as sérvias do Bor em 
Aveiro e juntou-se ao CJ Barros 
nos 1/8 final da Taça Challenge 

Menos de 24 horas depois do 
primeiro jogo, também em Avei-
ro e selado com empate a 26 golos, 
o Alavarium venceu, ontem, as 
servias do ZJRK Bor RTB por 29- 26 
(18-17 ao intervalo) na 2.4  mão da  

3." eliminatória da Taça Challen - 
ge Feminina, garantindo inédita 
passagem à próxima fase da pro-
va europeia, na qual se junta ao 
SIR /CJ Barros, que já garantira pre-
sença nos 1/8 de final. 

«Foram dois jogos muito difí-
ceis, sobretudo o de hoje [ontem], 
que jogámos todo sete contra seis. 
Elas deram tudo e a chave do su- 

cesso foi acreditar», considerou 
Carlos Neiva, o treinador das avei - 
renses, que tiveram casa cheia a 
presenciar um jogo de constantes 
alternâncias no marcador e só de-
cidido nos três minutos finais. 

Cláudia Correia, autora de 10 
golos na 1." mão, voltou a sobres-
sair como melhor jogadora, assi-
nando 11 tentos para a sua equipa 
e sendo ela a abrir a contagem já 
depois do primeiro golo das sérvias. 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 7,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72296780 20-11-2017

AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
Estágio Seleção Feminina 
C. Estágio, Rio Maior, até 23/11. 

AMANHÃ 

HÓQUEI EM PATINS 
FC Porto-Juv. Viana 
Dragão Caixa, no Porto, 20h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@Jcmjomal.pt  
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ZJRK BOR RTB                              26

Treinador: Zoran Barbulovic.
Marijana Ilic; Zoe Petrovic (4), Tamara
Simonovic (3), Bojana Milic (11), Alek-
sandra Stamenic (3), Ranica Ivkovic e
Jovana Nikolic (4) - sete inicial - Kata-
rina Jevtov, Aleksandra Baksa (1) e Mil-
ica Mitic.

ALAVARIUM                                  29

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Silva; Rita Vieira, Maria Ramos
(1), Carolina Silva (5), Cláudia Correia
(10), Filipa Abreu (2) e Soraia Fernandes
(5) - sete inicial - Matilde Sousa e An-
dreia Madaíl; Sara Pinho, Joana Fer-
reira, Carolina Loureiro, Catarina
Sampaio (4), Eulália Silva (1), Rebeca
Freitas e Daniela Mendes (1).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Adam Biro e Oliver Kiss 
(Hungria).
Oficiais de mesa: Simão Sá e Mário
Pangaio (A.A. Aveiro).
Delegado: Jean-Philippe Dubedout
(França).
Ao intervalo: 18-17.

Avelino Conceição

O Alavarium/Love Tiles, depois
do empate a 26 golos no jogo
da primeira-mão da terceira eli-
minatória da EHF Challenge
Cup, disputado em Aveiro na
noite de sábado, sabia que tudo
estava em aberto para o jogo
da segunda-mão, no qual, no-
vamente diante os seus adep-
tos, poderia fazer história caso
conseguisse ultrapassar o ZJRK
Bor RTB.

Vencer era o objectivo, mas
até o empate, desde que fosse a
27 ou mais golos, lhe daria a iné-
dita passagem aos oitavos-de-
final da EHF Challenge Cup. Só
que, do outro lado do campo
estava uma equipa experiente,
de um país em que o andebol
tem grandes pergaminhos e,
apesar de ter viajado para Por-
tugal com apenas dez jogado-

ras, não facilitou em nada. O
ZJRK Bor RTB foi sempre
muito activo, ainda que tenha
vivido muito das acções ofen-
sivas de Bojana Milic, que à sua
conta marcou 11 golos.

Com um pavilhão a “rebentar
pelas costuras” e com o público
sempre a apoiar a equipa da
casa, o Alavarium soube ter ca-
beça fria para nunca se des-
lumbrar, nem mesmo quando
passou pela primeira vez para
a frente do marcador, aos 20
minutos de jogo (10-11), até por-
que era bem perceptível que o
equilíbrio iria ser a nota domi-
nante da partida.

Muito bem entre os postes, a
guarda-redes Isabel Silva foi
dando a motivação mais do que
suficiente para que a equipa
acreditasse sempre que este
jogo poderia ficar na história do
clube, apesar da desvantagem
de um golo ao intervalo (18-17).

Ponta final decisiva
A formação orientada por

Carlos Neiva partiu para a se-
gunda parte a saber que estava
a 30 minutos de ser feliz, felici-
dade que foi sendo “alimen-
tada” com golos atrás de golos
de Cláudia Correia, sem dúvida
uma ameaça constante para a
baliza de Marijana Ilic. Prati-
cando sempre um andebol de
alta qualidade, a formação sér-
via jogou quase sempre num
7x6 em ataque (prescindindo
da guarda-redes) e disso se
aproveitou o Alavarium, que
concretizou vários golos de ba-
liza aberta.

Com os “nervos à flor da
pele”, e com o jogo a correr para
o seu final, pairava a dúvida
para que lado iria cair a vitória.
O jogo esteve empatado a 26-
26 e, a partir desse momento,
qualquer igualdade favorecia a
equipa aveirense. Mas a ver-

dade é que o conjunto sérvio
claudicou. Mais nervoso, mos-
trou incapacidade de concreti-
zar jogadas ofensivas e o Ala-
varium, no espaço de dois mi-
nutos, fez dois golos (26-28), le-
vando ao rubro os eufóricos
adeptos, não estivesse iminente
uma vitória histórica para o
clube aveirense, que viria a ser
carimbada por Soraia Fernan-
des, já nos últimos segundos.

No conjunto dos dois jogos,
o Alavarium acabou por ser
melhor, assegurando, com jus-
tiça, a passagem à quarta eli-
minatória da EHF Challenge
Cup, ficando agora à espera que
lhe calhe em sorte um adver-
sário “acessível”. Já o ZJRK Bor
RTB poderá queixar-se de um
banco com poucas opções, mas
disso não teve culpa a formação
orientada por Carlos Neiva,
num jogo como bom trabalho
da dupla húngara. |

Apuramento histórico do Alavarium
Justiça Num jogo muito disputado, as aveirenses só nos últimos instantes deram a “machada” final na formação sérvia.
Pela primeira vez, a formação de Aveiro irá marcar presença na quarta eliminatória da prova feminina europeia

Andebol
EHF Challenge Cup

“Penso que fizemos dois bons
jogos frente a esta equipa sér-
via. Sabíamos que do outro
lado estava um forte opositor,
que dificultou ao máximo a
nossa tarefa no 7x6, mas con-
seguimos contornar as difi-
culdades com uma vitória
que engrandece o andebol do
Alavarium e, ao mesmo
tempo, o andebol nacional.
Esta vitória é um passo de gi-
gante para o clube e para as
minhas jogadoras. Uma pala-
vra de apreço para os nossos
adeptos, que foram maravi-
lhosos a apoiar-nos”.

Carlos Neiva
Treinador

“É sempre bom dar um passo
destes numa prova impor-
tante como esta prova euro-
peia. Valeu a pena acreditar
sempre que era possível fazer
história. É uma vitória histó-
rica para nós e para o Alava-
rium, mas também muito im-
portante para o andebol fe-
minino português, que tem
cada vez mais valor. Estamos
todas muito felizes. Este
triunfo também é para os
nossos fantásticos adeptos,
que acreditaram sempre na
equipa e nos apoiaram do
primeiro ao último minuto”.

Soraia Fernandes
Jogadora

REACÇÕES

Cláudia Correia esteve imparável no ataque do Alavarium frente às sérvias

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

20 DE NOVEMBRO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA, Edição n.º 10.795 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

MULHER ENCONTRADA
MORTA NA PISCINA
A vítima foi encontrada pelo marido a boiar na piscina, em Urgueiras, Albergaria-a-Velha.
Bombeiros ainda tentaram a reanimação, mas óbito foi declarado no local Página 24

iRe-Food já tem “casa”i

PAULO RAMOS

Centro de operações cedido pela Universidade de Aveiro foi inaugurado Página 3

Simulacro envolve
aeronave militar
Ovar | P12

Câmara presta
apoio a vítimas
do incêndio
de Outubro
Arouca | P11

Beira-Mar
vence em casa
Carregosense
e já é terceiro
Futebol | P21

Alavarium
faz história
na Taça EHF
Andebol | P23
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Madeira Andebol SAD continua invicto 
Madeira Andebol SAD e CS Ma-
deira voltaram ontem, no Norte 
de Portugal, a repetir os desfe-
chos acontecidos na jornada de 
sábado, da fase regular do cam-
peonato nacional da I Divisão em 
seniores femininos de andebol. 

Mais positivo o registo do Ma-
deira Andebol SAD em casa do 
Maia, com as comandadas de 
Sandra Fernandes a vencerem a 
equipa local por 27-18, com 14-10 
ao intervalo igualmente favorável 
às madeirenses. Com  este desfe-
cho, a que se junta a vitória acon-
tecida no sábado em casa do Leça,  

o Madeira Andebol SAD man-
tém-se invicto no comando do 
campeonato com 26 pontos, mas 
com mais um jogo relativamente 
ao Colégio Gaia (23 pontos). 

Na partida de ontem o Madeira 
SAD alinhou com Isabel, Anais 
(3), Mónica (2), Beatriz (2), Már-
cia, Filipa (2), Sara (5), Mónica 
Soares (4), Mónica Correia, Cris-
tiana (3), Renata (4), Claudia Viei-
ra (2) e Patrícia Morais. 

CS Madeira sem sorte 
Relativamente ao CS Madeira, vi-
veu uma dupla ronda de grandes  

dificuldades. No sábado havia per-
dido em casa do Maia, ontem em 
Leça voltou a não ser feliz, perden-
do com a equipa local por 29-22, 
com 13-12 ao intervalo para a for-
mação da casa. 

O CS Madeira alinhou com Rosa 
Gonçalves, Ana Castro (7), Francis-
ca, Maria Kourdoulos (1), Bárbara, 
Filipa Franco, Nádia, Odete Freitas 
(2), Jéssica Gouveia (3), Catarina 
Ascensão (6), Ana Pestana (3) e 
Leonor Abreu. 

O CS Madeira segue na sexta po-
sição com 17 pontos, os mesmos 
do Alcanena que é quinto. H.D.P. 
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ANDEBOL
BEATRIZ SOUSA NA SELEÇÃO
NACIONAL DE JUNIORES B

A jovem andebolista madei-
rense Beatriz Sousa, que re-
presenta as cores do Madeira
Andebol SAD, foi convocada
pela Federação de Andebol de
Portugal para representar a
Seleção Nacional de juniores
B que participa de 24 a 26 de
novembro, no Torneio Scandi-
bérico que se realiza na Sué-
cia.
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Insulares em ‘direções opostas’

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

FO
TO

: J
OA

N
A 

SO
U

SA

A
s equipas madeirenses
militantes na 1.ª Divisão
feminina de andebol
cumpriram ontem jogos
relativos à 8.ª jornada do

campeonato. No rescaldo dos
mesmos, sortes diferentes para
os dois conjuntos insulares.
O CS Madeira averbou nova

derrota, desta feita no jogo com
o CA Leça, por 29-22. Em Leça
da Palmeira, a equipa de Marco
Freitas até saiu primeiro na fren-
te do marcador (4-5), mas a for-
mação orientada por Vasco Ra-

mos deu a volta ao marcador e
chegou a ter três golos de van-
tagem (9-6). O conjunto madei-
rense reagiu, voltou a equilibrar
as contas (10-10), mas o CA Leça
foi para o descanso a ganhar por
tangencial 13-12. As madeirenses
entraram melhor, a recuperar a
liderança, no retomar da partida
(13-14), mas em poucos minutos
a equipa da casa assumiu defi-
nitivamente o comando do mar-
cador. 
Por outro lado, o Madeira SAD,

orientado por Sandra Fernandes,

venceu o Maiastars por 27-18,
num jogo em que soube gerir as
ocorrências do encontro. Depois
do equilíbrio inicial (3-3), a equi-
pa da casa ganhou vantagem so-
bre o Madeira Sad (7-5), mas
com um parcial de 7-0, as co-
mandadas de Sandra Fernandes
assumiram a liderança do mar-
cador (7-12) e já foram para o
intervalo a ganhar 10-14. Na se-
gunda parte, a equipa madei-
rense foi mais forte e controlou
o jogo e o marcador até ao apito
final.  JM

CS Madeira voltou a perder, enquanto o Madeira SAD conseguiu uma boa exibição, numa ronda com sortes distintas.

Sortes distintas para as
equipas madeirenses no
andebol feminino
nacional.
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Na jornada dupla deste fim de semana,
o Madeira SAD somou dois triunfos, 
enquanto o Sports Madeira ganhou 
apenas um jogo. pág. 33

Sortes distintas 
no andebol
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GRANO= VENCE 
COM AJUDA DE JORGE SEM 
Com três golos, o lateral-direito Jorge Silva 
ajudou o Granollers no triunfo, por 28-21, 
sobre os húngaros do Balatonfuredi, na 
primeira mão da terceira ronda da Taça EHF. 
O terceiro classificado da liga espanhola fica 
assim em boa posição para a passagem à fase 
de grupos da competição, tendo de confirmar 
a vantagem na segunda mão, no próximo 
sábado, 25 de novembro, na Hungria. —v.p. 
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AlAVARIUM ESTÁ 
NOS OITAVOS DA =UNGE OP 
OAlavarium juntou-se ao João de Barros nos 
oitavos de final da C hallenge Cup - nesta que 
é a segunda participação na competição -, 
depois de empatar (26-26), anteontem, e 
vencer, ontem, a formação servia do ZJRK 
Bor RTB, por 29-26. Destaque para Cláudia 
Correia, que foi a melhor marcadora da equipa 
de Aveiro nos dois encontros (dez golos, na 
primeira mão, e 11, na segunda). —v.p. 
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GUETO DUARTE 
MAIKÁD6 NO TE DO ROCK 
O Wisla Plock empatou (25-25), com o 
Kristianstad, e continua com vida dificil na 
Champions. Os polacos somam apenas dois 
pontos, resultado de dois empates e seis 
derrotas, e seguem em penúltimo lugar do 
grupo A. Gilberto Duarte ajudou, com dois 
golos, insuficientes para a vitória. O Barcelona, 
de Alexis Borges, perdeu com o Szeged (31-28) 
e está no quarto lugar, com dez pontos. —v.p. 
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A ndebol  Alavarhun 
segue em frente 
na Taça Challenge 
o A equipa feminina do 
Alavarium apurou-se para 
os oitavos de final da Taça 
Challenge. ao  vencer, 29-
-26, a formação sérvia do 
ZIFt1( Bor RTB, em Aveiro, 
na segunda mão da tercei-
ra eliminatória. Na primei-
ra mão, também em Avei-
ro. por acordo entre os clu-
bes. as equipas empata-
ram. 26-26. 
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P,Tide hal  Quietais com ~pia& 
de lisa* grave e* joelho direita 
$  O E C. Porto pode ter 
perdido o guarda-redes 
Alfredo Quintana para o 
resto da época, pois o luso- 
-cubano abandonou o jogo 
frente ao Füchse Berlim 
(27-30), logo ao minuto 
quatro, com suspeitas de 
rotura do ligamento cruza- 
do do Joelho direito. 
O guardião vai ser sujeito a 
mais exames. 
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AGilberto empata na Champions 
Dos portugueses ontem em 

ação na Europa, Gilberto Duarte 
marcou dois golos pelos polacos do 
Wisla Plock, mas estes não foram 
além do empate (25- 25) na receção 
aos suecos do Kristianstad, na 8' 
ronda do Grupo A da Liga dos Cam - 
peões. Na mesma série, o luso-cu-
bano Alexis Borges ficou em branco 
e os catalães do Barcelona perde - 

--tam (28-31) na visita aos húngaros 
do Pick Szeged. Comanda o Grupo 
A os macedonios do Vardar (15 pts),  

°Barcelona é 4° (10) e o Plock 7" (2). 
No Grupo D, onde está o Spor-

ting, os franceses do Montpellier 
venceram (34 -23) os russos do 
Chekhovskiye Medvedi e garanti-
ram o 1° lugar, quando falta dispu 
tar duas jornadas. Os leões (4°s) es-
tão eliminados, mas ainda podem 
chegar ao 3°posto. 

Quanto à Taça EHF, Jorge Silva 
marcou três golos pelo G ranollers, 
que bateu (28 - 21), na Catalunha, os 
húngaros do Balatonfuredi, na V  

mão da 3" eliminatória da Taça 
EHF. Na mesma prova, os espa-
nhóis do Anaitastma foram ganhar 
(35-27), em Budapeste, ao Budaka - 
lasz, com Filipe Mota a marcar seis 
golos aos magiares. 

Alavarium apurado 
Na Challenge feminina, o Alava-
rium bateu (29 -26), em Aveiro, 
as sérvias do ZJRK Bor e juntou-
se ao João Barros nos oitavos-
de-final. O A.R. 
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