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Avelino Conceição

Depois de terem assegurado a
subida à 1.ª Divisão Nacional de
Juniores, as equipas do Alava-
rium e da Artística de Avanca
discutem, em dois jogos, o título
de campeão da 2.ª Divisão Na-
cional da categoria. Para além
de terem garantido a presença
entre a elite nacional deste es-
calão, as duas equipas aveiren-
ses ficaram em primeiro lugar
das respectivas Zona (2 e 1).

E se para o Alavarium a su-
bida de divisão significa o re-
gresso à principal competição
nacional de juniores, de onde
desceram na época 2012/2013,
para a Artística de Avanca será
uma estreia absoluta, daí que,
para estes dois confrontos, am-
bas as formações se apresen-
tem com elevado nível de mo-
tivação na conquista do ceptro.

Hoje, a partir das 18 horas,
Alavarium e Artística jogam no
pavilhão do clube de Aveiro, es-
tando o segundo jogo marcado
para esta terça-feira, à mesma
hora, no Pavilhão Adelino Dias
Costa, em Avanca.

João Alves garante
Alavarium com “armas”

João Alves, treinador do Ala-
varium, sabe do valor de um
adversário que “já defrontamos
duas vezes esta época, ga-
nhando uma vez e perdendo na
outra”. Por isso, está ciente que
“serão dois jogos muito difíceis”,
até porque “tenho dois jogado-
res importantes que não vão

poder jogar”. O técnico da
equipa aveirense revela, con-
tudo, que apesar da Artística de
Avanca “estar mais forte, face
aos jogadores que foi buscar ao
FC Porto em Janeiro”, o Alava-
rium “tem também as suas ar-
mas e, se formos exigentes, tem
possibilidades de conseguir o
objectivo, que é ganhar”.

Conquistar o título nacional
será a “cereja no topo do bola”
para o Alavarium, já que o prin-
cipal objectivo “era a subir de

divisão, depois de termos des-
cido na época passada. Conse-
guimos ter competitividade ele-
vada que este regresso fosse
uma realidade”, explicou João
Alves.

E as perspectivas do técnico
para a próxima época são as
melhores: “Este ano vamos
perder três jogadores, que pas-
sam a ser seniores, mas o plan-
tel é mais experiente e julgo
mesmo que pode fazer um
campeonato tranquilo e asse-
gurar a manutenção”. João Al-
ves não adiantou se vai conti-
nuar a treinar a equipa, mas re-
vela que “há um acordo de ca-
valheiros e estamos a trabalhar
nesse sentido”.

Técnico da Artística
quer festejar o título

Acumulando o cargo de trei-
nador dos juniores da Artística
de Avanca, com a de jogador da
equipa sénior, Tiago Cunha
também não tem dúvidas
quanto ao mérito das duas
equipas discutirem o título na-
cional. O técnico avancanense
espera “poder sair vencedor
conjunto dos dois jogos para
podermos festejar o título de
campeões”.

Mas para isso, Tiago Cunha
considera que “temos que ser
mais fortes do que fomos até
aqui, se quisermos alcançar
esse objectivo, porque sabemos
do valor do nosso adversário,
que tem a mesma ambição”. E
o técnico recorda que, no início
da época, “o objectivo era me-
lhor campeonato possível face
à estrutura do plantel, mas com
a chegada de alguns jogadores,

passou a ser o principal”. E para
a próxima temporada, “tudo
vai ser muito mais difícil, mas
temos a convicção que pode-

mos ficar entre as melhores
equipas nacionais. Vamos al-
gumas alterações no plantel e,
para conquistar a manuten-

ção, vamos pensar jogo a
jogo”, refere Tiago Cunha ga-
rantindo que “é certo que vou
continuar a ser o treinador”. |

Título dista entre Aveiro e Avanca
Decisão Alavarium ou Artística de Avanca? Um deles será campeão nacional da 2.ª Divisão da categoria e juntará 
o ceptro à subida de divisão já garantida pelas duas equipas da região

Andebol
Juniores

“A nossa equipa está muito
confiante. Achamos que po-
demos ganhar, porque há
50% de hipóteses para cada
lado. O facto da Artística de
Avanca ser favorita não vai
afectar a nossa, porque te-
mos muitos jogadores que
nunca estiveram numa final
destas e a motivação é
enorme”.

Rodrigo Cunha
Capitão do Alavarium

“Estamos todos muito con-
fiantes que vamos ganhar os
dois jogos e sermos cam-
peões nacionais da 2:º Divi-
são. Não querendo menos-
prezar o nosso adversário,
que nos merece todo o res-
peito, este é um titulo que al-
mejamos muito conquistar”.

André Rego
Capitão da Artística
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