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José Costa e Miguel Sarmento
de regresso ao ABC/UMinho

+ mudanças

ABC/UMINHO JÁ PREPARA A NOVA ÉPOCA, depois de confirmado o quarto lugar. Carlos Resende vai
contar com dois regressos: José Costa e Miguel Sarmento. De saída está Gabriel Teca e João Pinto.

Carlos Resende mantém-se
no comando técnico do
ABC/UMinho na próxima
temporada desportiva,
formando dupla com Carlos
Ferreira. A dupla técnica já
prepara o plantel da nova
época à espera de melhorar
os resultados deste ano,
desde logo de olhos postos
no título nacional.

ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Já está em andamento a preparação da nova temporada no
ABC/UMinho. Fechada a época
- depois de confirmado o quarto
lugar no campeonato, a Taça de
Portugal e de disputada a final
da Taça Challenge - a equipa
bracarense, orientada por Carlos
Resende, começa a alinhavar a
estratégia para atacar a nova
temporada desportiva, de olhos
postos em melhorar a classificação deste ano, cuja meta passava
pela luta pelo título nacional.
E há já dois nomes na órbita
dos academistas. Dois regressos
a uma casa que bem conhecem.
Desde logo, José Costa. Aos 31
anos, o pivot rescindiu com o
Benfica - precisamente o adversário do ABC/UMinho no play-off de disputa pelo terceiro e
quarto lugar - depois de cinco
épocas ao serviço dos encarnados e está prestes a assinar pelo
clube onde se estreou, em 1995,
no escalão de infantis.
Internacional português desde

Pivot José Costa está de
regresso a Braga após
saída do Benfica. Também
o ponta Miguel Sarmento
regressa ao ABC/UMinho.
De saída está João Pinto e
Gabriel Teca, que já voltou
para Angola.

DR

José Costa representou nos últimos anos o Benfica e está agora de regresso ao ABC/UMinho

2007 e presença habitual nos trabalhos da selecção nacional, José Costa é um reforço de peso
para o ABC/UMinho, abraçan-

do, assim, um projecto ambicioso em busca de títulos.
Costa vai ocupar o lugar deixado vago por Gabriel Teca, atleta

angolano que já regressou ao 1.º
de Agosto, emblema de onde
chegou por empréstimo.
Confirmada está a permanên-

cia do também internacional
português Ricardo Pesqueira,
enquanto David Tavares vai terminar a carreira desportiva.
Para o lugar do experiente jogador, há outro regresso. Trata-se de Miguel Sarmento. Aos 25
anos, o ponta direito volta a Braga, dois anos depois de ter saído
para o FC Porto e Maia-Ismai.
Em termos de mudanças, Carlos Resende irá perder João Pinto. O lateral esquerdo não renovou com o ABC/UMinho e, ao
que tudo indica, deverá regressar
ao Sporting.
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Aveirense nas Universíadas de Verão
O andebolista aveirense, Pedro Marques, vai representar
Portugal na prova de Andebol das Universíadas de Verão
2015, que se disputa de 6 a 13 deste mês, em Gwangju, na
Coreia do Sul. O jogador do ABC faz parte da comitiva
lusa, onde estão também Carlos Santos e Vasco Santos,
que representam a Artística de Avanca. A equipa nacional
integra o Grupo B, com República Checa e Japão. |
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Ana Seabra reforça
equipa técnica
do São Bernardo
Desafio A ex-jogadora do Alavarium, bicampeã nacional,
vai orientar a jovem formação do clube aveirense
ARQUIVO

Andebol
Juvenis Masculinos

Alexandre Silva
O Centro Desportivo de São
Bernardo contratou Ana Seabra para treinadora da equipa
de Juvenis Masculinos da próxima época. A nova responsável exercia funções no Alavarium, clube onde terminou a
carreira de jogadora, e para André Sousa, da Junta Directiva
do clube aveirense, “é uma
aposta certa”.
“Era sem dúvida uma oportunidade que o Centro desportivo de São Bernardo não podia
deixar de aproveitar, cumprindo assim o objectivo de trazer mais um acréscimo de qualidade aos quadros técnicos do
clube”, explicou André Sousa.
O dirigente do São Bernardo
ressalvou, no entanto, que Ana
Seabra irá “continuar em paralelo a pertencer ao Departamento Técnico da Federação
Portuguesa de Andebol”, onde,
entre outras, desempenha “

Ana Seabra abraça um novo desafio no São Bernardo

funções de Seleccionadora de
Juniores B Femininos”.
Com currículo desportivo,
tendo alcançado 11 títulos de
campeã nacional, e académico,
Ana Seabra representa, de
acordo com o mesmo responsável do clube aveirense, “uma
lufada de optimismo”, sendo a
“pessoa certa” para “fazer cres-

cer” uma geração talentosa. “O
que lhe oferecemos foi um projecto desportivo que, felizmente,
foi bem acolhido”, confessou
André Sousa, acrescentando
que a aquisição daquela que é
ainda a jogadora portuguesa
mais internacional de sempre,
“deixou-nos a todos satisfeitos
e entusiasmados”. |
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Juvenis do CD Pateira
sobem à Primeira Divisão
DR

Andebol
2.ª Divisão Nacional

PROMOÇÃO A equipa de Juvenis do Clube Desportivo da
Pateira disputou, no passado
sábado, o último jogo da segunda fase do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão de Andebol. A formação de Fermentelos venceu no recinto do
CAIC, por 33-29, e garantiu o
acesso à 1.ª Divisão Nacional.
Assim, na próxima época, a
Associação de Andebol Aveiro
estará representada no primeiro escalão por três equipas:
Feirense, São Bernardo e Clube
Desportivo da Pateira, sendo
este o primeiro emblema do
concelho de Águeda a conse-

Equipa da Pateira festejou a subida à 1.ª Divisão Nacional

guir tal feito neste escalão etário, conseguindo-o com vários
atletas ainda iniciados.
O Clube Desportivo da Pateira é uma colectividade de
formação que conta com as
modalidades de Andebol e Ténis. Quanto à modalidade de

Andebol, o clube tem equipas
nos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis masculinos e Iniciados femininos, que treinam
no Pavilhão Gimnodesportivo
de Fermentelos e no Pavilhão
da Escola Secundária Adolfo
Portela de Águeda. |
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HOJE NA REGIÃO
Actividades para
crianças em Ourém
Ourém continua a dar atenção especial às crianças, por
ocasião do Dia Mundial da
Criança, ontem assinalado,
com várias actividades no
Parque da Cidade António
Teixeira e no Centro de Negócios de Ourém, até sexta-feira (dia 5). As iniciativas
são dedicadas aos alunos do
pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e abrangem actividades nas áreas da prevenção, segurança e ambiente, a
par de muitos insufláveis
para a brincadeira. O evento
decorre diariamente entre as
10h00 e as 15h00.

‘Books
and Movies’
em Alcobaça
Alcobaça recebe, até dia 10, a
2.ª edição do ‘Books and
Movies’, evento que conta
com a participação de vários
escritores. Além de conversas literárias, o festival conta
com exposições, teatro, música, workshops, entre outras actividades.

Exposição sobre
carvão na Batalha
O Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha
(MCCB) tem patente a exposição temporária ‘100 anos
de carvão. Minas da Batalha
1854 – 1954’, que resulta de
uma investigação desenvolvida entre o MCCB e a comunidade de Alcanadas, sobre a exploração carbonífera
durante a 2.ª Guerra Mundial, nas minas das Barrojeiras e de Chão Preto.
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Nuno Valente
apresenta livro
em Óbidos
O escritor Nuno Valente
apresenta, hoje (09h00), na
Biblioteca Escolar do Complexo Escolar dos Arcos, em
Óbidos, o livro ‘A Ordem do
Poço do Inferno’, de sua autoria. “A obra juvenil retrata
uma aventura no universo
do ‘geocatching’, uma espécie
de caça ao tesouro electrónica, na qual as ‘caches’ estão
escondidas por vários locais
e o jogador tem por missão
descobri-las com base em
coordenadas de GPS que lhe
são atribuídas”. Trata-se de
uma aventura vivida por
quatro adolescentes.

NOS PRÓXIMOS
DIAS
Torneio
Inter-Escolas
em Ansião
O pavilhão desportivo de
Avelar recebe, amanhã, o
torneio Inter-Escolas, com
equipas do Instituto Vasco
da Gama, da Escola Básica
n.º 2 de Avelar e da Escola EB
2,3 Pascoal José de Mello,
nas modalidades de basquetebol, andebol e voleibol.

Praça de Touros
de Abiul recebe
futebol e praia
A Praça de Touros de Abiul,
considerada como a mais
antiga do País, vai ser palco,
pelo quinto ano consecutivo,
de um torneio de futebol de
praia, promovido pela Associação Pombal Jovem. A iniciativa está agendada para os
próximos dias 6, 12, 13 e 14 de
Junho. |
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Lamego vence torneio inter-concelhio
Andebol
Andebol4Kids

O concelho de Lamego, representado pelo Agrupamento de
Escolas da Sé em parceria com
o Andebol Club de Lamego,
venceu o encontro inter-concelhio do projecto Andebol4Kids.
O projecto está inserido no
Plano de Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol de Portugal e Associação
de Andebol de Viseu, com vista
à promoção e desenvolvimento da modalidade nas escolas do 1.º Ciclo.

Equipa do Agrupamento de Escolas da Sé

O evento decorreu no passado sábado na Avenida Dr. Alfredo de Sousa, em Lamego.
Cerca de uma centena de jovens, com idades entre os 9 e

os 11 anos, disputaram na parte
da manhã a fase de grupos, seguindo-se o almoço e a visita
ao Castelo e à Cisterna, tendo
a tarde sido ocupada com os

jogos das finais.
Participaram no evento os
concelhos de Lamego, Tarouca, Armamar e Vila Nova
de Paiva, cada um representado por duas equipas. A
equipa “B”do Agrupamento de
Escolas da Sé obteve o 3.º lugar
e a equipa “A” do mesmo agrupamento foi a grande vencedora do evento, batendo na final a equipa de Tarouca.
Estiveram envolvidos na organização a Câmara Municipal
de Lamego, o Agrupamento de
Escolas da Sé, o Andebol Club
de Lamego e a Associação de
Andebol de Viseu.
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SC Horta B vence
campeonato regional
de séniores de Andebol

O SC Horta B alcançou o primeiro lugar no Campeonato Regional de Séniores de Andebol, que decorreu
nos Arrifes. A equipa do Faial venceu Os Marienses B,
com o resultado 28/26.
A equipa faialense irá representar os Açores na fase
final nacional da 3ª divisão, a decorrer este mês de
Junho, no Continente.
“Os atletas oriundos da ilha de Santa Maria estiveram quase todo o jogo a vencer por parciais de 5 e
6 golos de diferença, vindo somente a quebrar fisicamente mesmo nos últimos minutos”.
Em segundo lugar ficou o CD Os Marienses B, seguido do SC Marítimo e do GDCP Arrifes.
O campeonato ficou marcado pelas “grandes diferenças” entre as equipas participantes, nomeadamente, o SC Horta B, composta maioritariamente por
atletas com jogos regulares na 1ª Divisão Nacional,
perante “os restantes adversários “bem mais fracos
técnica e fisicamente”.
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Tiago Rocha perto da recuperação
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seleção com baixas frente a hungria e rússia Concluídas as provas nacionais, a temporada prossegue
com os compromissos da Seleção, que defrontará Hungria (dia 10, em Santo Tirso) e Rússia (a 14, em
Moscovo), nas duas últimas jornadas do Grupo 5 de apuramento para o Europeu'2016. Eo
selecionador Rolando Freitas divulgou ontem os 18 convocados, sendo de registar as ausências de Rui
Silva e Pedro Solha (Sporting) - por lesão -, Hugo Figueira (Benfica) e Jorge Silva (Anaitasuna) opção técnica -, que integraram a lista dos 22 pré-convocados. Já Tiago Rocha (Wisla Plock), por sua
vez, está a fazer todos os esforços para recuperar, depois de intervenção cirúrgica a uma das mãos. É
que grande parte da estratégia da equipa passa pelo pivô. "Está tudo a correr bem, embora ainda falte
a definitiva avaliação médica. Sabemos das dificuldades dos dois jogos e a qualidade das respetivas
seleções, mas só dependemos de nós próprios para o apuramento. Apesar do infortúnio destes últimos
dois meses e meio, tive uma experiência muito boa esta temporada, na Liga dos Campeões e
Superliga Polaca, estando sempre em alto nível." Refira-se que a equipa das quinas concentra-se na
quinta-feira em Santo Tirso para receber os magiares, já apurados, antes da viagem a Moscovo, onde
tudo se decidirá. AHungria lidera a série (apura os dois primeiros), com 8 pontos, Portugal soma 4 e a
Rússia, 2, mas com um jogo a menos. AUcrânia continua só com derrotas e no último lugar do Grupo
5.
, 2 junho de 201500:41
A.R. Manuel Azevedo
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ANDEBOL Resultados fim de semana: Juniores: Xico Andebol 29 - Ginásio 26 Juvenis: Ginásio 38 Gondomar 27 Iniciados: Ginásio 29 - FC Infesta 33 Infantis: Ginásio B 23 - Col. Universal 37 Minis 7:
Col. Carvalhos 26 - Ginásio 23 Minis 5: Ginásio 16 - Lusitanos 21 NATAÇÃO No passado fim de semana
os nossos Cadetes deslocaram-se a Guimarães para participar no Torneio do Rei. De destacar os 5
novos Recordes Pessoais alcançados, num desempenho médio de 100,9%. Também os Masters foram
até Guimarães. Primeiro, participaram no Torneio do Rei, alcançando um fantástico 3º lugar na
classificação geral entre os 17 clubes participantes. Os nossos nadadores alcançaram 14 novos
Recordes Pessoais, num desempenho médio de 96,1%. Depois de terem participado no Torneio do
Rei, os nossos Masters ainda tiveram forças para se juntar ao evento "2015 minutos a nadar",
promovido pela Tempo Livre, Guimarães, tendo nadado 3450 metros entre as 2:20 e as 3:05 da
madrugada! TÉNIS Sub 16: Mariana Martins foi semi-finalista no Torneio do CT Porto, tendo Patrícia
Brandão ficado pelos quartos de final Sub 12: Francisco Vilaça, Gonçalo Marques e Tomás Barbosa
conseguiram ultrapassar a fase de grupos no Torneio do CT Porto, enquanto Gil Afonso, Pedro
Rodrigues e Telmo Rodrigues, apesar do bom desempenho, ficaram pela fase de grupos. Programa
Nacional de Deteção de Talentos: André Faria, Francisco Vilaça, Gonçalo Marques e Isabel Goncalves
estiveram em Águeda na jornada da zona norte onde mostraram as suas capacidades e se divertiram
junto de colegas de outros clubes que partilham a mesma paixão e talento. TÉNIS DE MESA Seniores:
Valongo B 1 - Ginásio 4. A nossa equipa terminou o Campeonato Distrital de Equipas da 1ª Divisão no
2º lugar. TRAMPOLINS Realizou-se no passado fim de semana, em Loulé, a TAÇA DE PORTUGAL 2015
e o Ginásio Clube de Santo Tirso foi representado pelos ginastas Ana Pacheco, Ana Ramos, Hugo
Novais, Inês Machado e Ricardo Santos. HUGO NOVAIS * vencedor da Taça de Portugal no escalão
Juniores Masculinos; * obtenção da classificação para integração da categoria ELITE JÚNIOR; *
alcançou a classificação para a integração da equipa Nacional no Campeonato do Mundo por Grupo de
Idades (CMGI), que se realiza em Dezembro, na Dinamarca. ANA RAMOS * vencedora da Taça de
Portugal no escalão Seniores Femininos; * alcançou a classificação para a integração da equipa
Nacional no Campeonato do Mundo por Grupo de Idades (CMGI), que se realiza em Dezembro, na
Dinamarca. ANA PACHECO * Obtenção da classificação para integração na SELECÇÃO NACIONAL para
o Campeonato do Mundo que se realiza na Dinamarca, no final do mês Novembro. VOLEIBOL
Resultados fim de semana: Juvenis Femininos: CA Madalena 2 - Ginásio 3 (29-31 | 25-18 | 24-26 |
26-24 | 12-15) Cadetes Femininos: CD Foz 1 - Ginásio 3 (18-25 | 25-16 | 20-25 | 21-25) Cadetes
Masculinos: Fase Final do Campeonato Nacional - 3º Classificado - Ginásio 3 - Esmoriz 0 (25-22 | 2515 | 25-18) - SL Benfica 3 - Ginásio 1 (17-25 | 25-17 | 25-20 | 25-22) - AA Espinho 0 - Ginásio 3 (2125 | 20-25 | 17-25) Iniciados Femininos: Ginásio 1 - Gueifães 3 (21-25 | 22-25 | 25-10 | 21-25)
Infantis Femininos: Ginásio 3 - Infesta 0 (25-11 | 25-12 | 25-11) Minis B Masculinos: Final Regional 7º Classificados Grande destaque para os nossos Cadetes Masculinos, que alcançaram um excelente
3º lugar na Fase Final do Campeonato Nacional, mostrando mais uma vez estarem entre os melhores
das suas idades.
June 1, 2015
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Tiago Rocha perto da recuperação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

02-06-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/tiago_rocha_perto_da_recuperacao.html

O selecionador Rolando Freitas divulgou ontem os 18 convocados... 00:41 . Record Por A.R. - Record
Concluídas as provas nacionais, a temporada prossegue com os compromissos da Seleção, que
defrontará Hungria (dia 10, em Santo Tirso) e Rússia (a 14, em Moscovo), nas duas últimas jornadas
do Grupo 5 de apuramento para o Europeu'2016. Eo selecionador Rolando Freitas divulgou ontem os
18 convocados, sendo de registar as ausências de Rui Silva e Pedro Solha (Sporting) - por lesão -,
Hugo Figueira (Benfica) e Jorge Silva (Anaitasuna) - opção técnica -, que integraram a lista dos 22
pré-convocados.Já Tiago Rocha (Wisla Plock), por sua vez, está a fazer todos os esforços para
recuperar, depois de intervenção cirúrgica a uma das mãos.É que grande parte da estratégia da
equipa passa pelo pivô. "Está tudo a correr bem, embora ainda falte a definitiva avaliação médica.
Sabemos das dificuldades dos dois jogos e a qualidade das respetivas seleções, mas só dependemos
de nós próprios para o apuramento. Apesar do infortúnio destes últimos dois meses e meio, tive uma
experiência muito boa esta temporada, na Liga dos Campeões e Superliga Polaca, estando sempre em
alto nível."Refira-se que a equipa das quinas concentra-se na quinta-feira em Santo Tirso para receber
os magiares, já apurados, antes da viagem a Moscovo, onde tudo se decidirá. AHungria lidera a série
(apura os dois primeiros), com 8 pontos, Portugal soma 4 e a Rússia, 2, mas com um jogo a menos.
AUcrânia continua só com derrotas e no último lugar do Grupo 5.
00:41 . Record
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APD Leiria conquista Taça de Portugal ACR7 2014 - 2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

01-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/noticias-dpdandebol-em-cadeira-de-rodas/22896-apd-leiria-conquista-taca-de-portugal-acr7-2014-2015

A APD Leiria venceu a APD Braga por 11-10, na final de ACR7.
Com o aproximar do final de época, chegam igualmente as grandes decisões no Andebol4all e
especialmente no Andebol em Cadeira de Rodas (ACR).
Assim, no passado sábado teve lugar a Final Four da Taça de Portugal em ACR7, na bonita cidade de
Viseu, onde estiveram presentes as seguintes equipas: APD Lisboa, APD Braga, APD Leiria e a
Associação dos Amigos do Rovisco Pais.
A primeira meia-final foi disputada pelas equipas ADP Leiria e Associação dos Amigos do Rovisco Pais,
jogo que terminou com a vitória da APD Leiria por 12 - 9 (ao intervalo o resultado era 7 - 2).
A segunda meia-final colocou frente a frente APD Braga e APD Lisboa, saindo vencedora a APD Braga
por 20- 12, com 12 - 6 ao intervalo.
Assim, Associação dos Amigos do Rovisco Pais e APD Lisboa jogaram para o 3º e 4º lugar. A APD
Lisboa, que ao intervalo ganhava 7-8, venceu este encontro por 10-14.
APD Leiria e a APD Braga disputaram a final e a APD Leiria , que ao intervalo perdia por 2-8, deu a
volta ao resultado e conquistou a Taça de Portugal ACR7 2014 - 2015 ao vencer por 11 - 10.
De realçar o grau de competitividade em todos os jogos e o aumento qualitativo de todas as equipas
na prática do andebol em cadeira de rodas.
Nota de destaque, ainda, para a presença de algumas entidades locais e nacionais, tais como o
Presidente e director técnico do Comité Paralímpico de Portugal, Dr. Humberto Santos e Prof Rui
Oliveira, o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Guilherme Almeida, o Diretor
Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude, Dr José Cardoso.
O Prof. Joaquim Escada, Coordenador do Projeto do ANDEBOL4ALL, em representação do Sr.
Presidente da FAP, Dr. Ulisses Pereira, agradeceu a presença das Entidades e o seu apoio ao evento e
ao projecto. Joaquim Escada deixou, também um agradecimento às equipas participantes o
desportivismo evidenciado na competição.
A entrega dos troféus ficou a cargo de todas estes ilustres convidados.

Página 19

A20

ID: 59524793

01-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,91 x 30,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
FOTOS: RICARDO CARVALHAL

Alavarium é tricampeão nacional
Conquista As aveirenses, a jogarem em casa, com um grande apoio, reagiram à derrota da véspera e superiorizaram-se
ao Madeira SAD, garantindo mais um título, que é dedicado a Isabel Pereira
ALAVARIUM

REACÇÕES

25

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis, Mariana Lopes (1), Joana
Ferreira, Viviana Rebelo (2), Ana Neves
(4), Soraia Domingues, Filipa Fontes (3),
Mónica Soares (10), Andreia Madaíl,
Ana Almeida (2), Sara Sousa, Inês
Rocha, Inês Branco, Ana Moreira (3),
Soraia Fernandes e Brynhildur Eddudottir.

MADEIRA SAD

“É uma grande emoção. Uma
alegria enorme, com um simbolismo muito forte. No sábado demos um passo atrás,
mas neste jogo respondemos
à altura. Com um coração
enorme. Com união. Com espírito forte. É isto tudo que
significa ser Alavarium”.

21

Treinador: Duarte Sousa.
Virgínia Ganau, Cláudia Aguiar (4), Patrícia Fernandes, Catarina Ascensão (1),
Márcia Abreu, Filipa Correia, Ana Andrade (6), Cristina Pinto, Mónica Correia, Erica Tavares (6), Renata Tavares
(4), Anaís Gouveia, Frederica Jesus,
Catarina Oliveira e Carlota Correia.

Carlos Neiva
Treinador

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Dupla de arbitragem: Vânia Sá
e Marta Sá.
Cronometristas: Carlos Almeida, César
Almeida e Cláudia Ferreira.
Ao intervalo: 16-10.

Andebol

O Alavarium fez a (justa) festa do título em casa

1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
OAlavarium/Love Tiles sagrouse tricampeão nacional de andebol feminino. Um título conquistado à imagem de um
grande clube que soube crescer
com um projecto com princípios e dando sempre passos seguros e que, esta época, após o
falecimento da presidente Isabel
Pereira, queria, mais do que
nunca, honrar a memória de alguém que marcou, de forma indelével, a sua história desde a
fundação.
E conseguiu-o. O jogo de ontem foi a prova disso mesmo.

Começou ainda com as jogadoras aveirenses nervosas e ansiosas face à derrota pesada do
dia anterior. Mas depois de um
início quase angustiante, com
um parcial de 0-4, o coração começou a palpitar após o “quebra-gelo” que foi o golo de Mónica Soares - o primeiro de dez
em mais uma grande exibição.
Com um público fantástico,
que encheu de novo o pavilhão,
as emoções chegaram ao rubro
à passagem do minuto 13, momento em que oAlavarium passou para a frente do marcador
(7-6).
A partir dessa altura só deu
Alavarium. “Sem”, se assim se

pode dizer, a influente Mariana
Lopes no jogo, fruto de uma
regra no mínimo débil, que
permite que uma jogadora seja
marcada individualmente durante os 60 minutos, as aveirenses socorreram-se do
enorme coração de Filipa Fontes, da qualidade de Mónica
Soares e da extraordinária capacidade de Isabel Góis para
chegarem ao intervalo a ganhar por 16-10. Um resultado
impensável para quem assistiu
ao início da partida e ao jogo
de sábado.
Na segunda parte, o Madeira
SAD ainda conseguiu aproximar-se do marcador (22-19 aos

55 minutos), devido, em primeiro lugar, a uma estratégia
defensiva de tirar, para além de
Mariana, Ana Neves e Mónica
Soares do jogo, e, depois, fazer
marcação quase a todo o
campo. O Alavarium conseguiu, contudo, segurar os ânimos e controlar a ansiedade,
marcando de forma cirúrgica
todos os golos que deram a vitória por 25-21 e o consequente
tricampeonato nacional.
A partir do último apito da
dupla Vânia e Marta Sá foi a
festa total. Com o pavilhão lotado a festejar mais um título
frente a um adversário muito
forte e com (muitos) outros ar-

“Tive de vir para o Alavarium
para ser campeã nacional. É
extraordinário. Estou eufórica. É um grande grupo, não
podia haver melhor... e este
público... Quando gritam o
meu nome fico toda arrepiada. Muito obrigada”.
Isabel Góis
Guarda-redes
“Este título é dedicado à Isabel Pereira. Também foi por
ela que jogámos, que lutámos
e que conseguimos ganhar.
Foi ela que criou o Alavarium
e por isso a nossa obrigação é
continuarmos o trabalho que
iniciou e do qual se orgu-

gumentos financeiros. A entrega das medalhas foi feita por
Ribau Esteves, presidente da
Câmara Municipal de Aveiro,

lhava. É para ela esta conquista”.
Filipa Fontes
Capitã de equipa
“Conquistar este título, o terceiro, era um sonho quase
impossível frente ao todo-poderoso Madeira SAD, mas as
nossas atletas mostraram que
são umas campeãs. Num ano
difícil, com a perda da Isabel
Pereira, esta é uma conquista
que significa muito”.
Nuno Génio
Director do Alavarium
“É um momento muito bonito
e que a malta merece conquistar. Foi um título sofrido,
mas elas simbolizam um
grande clube que, de forma
simples, rigorosa e sustentável, consegue feitos extraordinários. Um trabalho notável e
que representa, de forma
magnífica, o município ”.
Ribau Esteves
Presidente da Câmara
Municipal de Aveiro

que desde o início assistiu ao
jogo de cachecol ao pescoço e
que quis, no final, juntar-se à
festa. |
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Alavarium sagra-se
tricampeão nacional
RICARDO CARVALHAL

A equipa aveirense de andebol derrotou o Madeira SAD Página 23
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EAC vai disputar
título nacional
em casa
Andebol
3.ª Divisão Nacional

O EstarrejaAndebol Clube (EAC)
candidatou-se à organização da
Fase de Apuramento de Campeão Nacional da 3.ª Divisão, na
qual a sua equipa sénior masculina marcará presença, tal
como a formação do Juventude
Lis e um representante dosAçores, e já sabe que foi “premiado”
com a organização do evento.
Esse facto foi anunciado, em primeira mão, pelo presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira.
“Depois de uma época de
grande sucesso no clube, com
duas subidas de divisão, é de
todo justo dar ao EAC esta organização”, disse o responsável
federativo.
Os jogos, que vão dar a conhecer o novo campeão da 3.ª
Divisão Nacional, irão decorrer
no Pavilhão Municipal de Estarreja, nos próximos dias 12,
13 e 14. AC

01-06-2015
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GarciCup pronto para fazer
de Estarreja a capital do andebol
Apresentação O evento vai decorrer entre os próximos dias 24 e 28 e contará com a presença
de 200 equipas e cerca de 3.500 praticantes. Tudo é em grande neste evento
D.R.

Andebol
Torneio

Avelino Conceição
O GarciCup’15 - VI Torneio Internacional Cidade de Estarreja,
evento organizado pelo Estarreja Andebol Clube (EAC) em
parceria com a autarquia local,
foi apresentado na última
sexta-feira. Trata-se de um
grande evento desportivo que
tem crescido de ano para ano
e que já é um dos mais conceituados a nível nacional.
A conferência de imprensa de
apresentação do torneio contou com algumas figuras importantes do andebol nacional,
como por exemplo do jogador

O GarciCup já foi apresentado e as expectativas são grandes

Gilberto Duarte, que ainda há
poucos dias ajudou o FC Porto
a conquistar mais um título nacional. De resto, o atleta inter-

nacional português é um dos
muitos padrinhos do evento.
Diamantino Sabina, presidente da Câmara, abriu a sessão e, depois de dadas as boasvindas a todos os convidados,
mostrou todo o apoio ao clube,
assinando, inclusive, um protocolo com o EAC no sentido
de ser mantida uma estreita colaboração entre ambas as partes. “Este é um evento muito
importante para a cidade e
para o desporto nacional. O seu
crescimento, de ano para ano,
obriga-nos a ter outras responsabilidades, daí darmos todo o
apoio possível, que nunca será
demais”, referiu o autarca.
“Queremos fazer
mais e melhor”
Rui Silva, presidente do EAC,
era um homem feliz e orgu-

lhoso, conforme fez questão de
salientar. “É uma grande responsabilidade organizar um
evento desta grandeza. Penso
mesmo que será único no país,
o que nos enche ainda mais de
orgulho”, disse o dirigente, que
não esconde a sua ambição: “A
cada ano queremos fazer mais
e melhor”.
Rui Silva não deixou passar a
oportunidade de endereçar algumas palavras especiais a Luís
Sousa, coordenador do torneio,
que, a par de Carlos Arrojado,
técnico da equipa sénior do
clube, são os grandes obreiros
deste grande evento.
Já Luís Sousa mostrou-se
muito contente com a adesão
de todos aqueles que vão visitar
Estarreja e realçou “a importância que tem este evento desportivo para a economia local”,
nomeadamente para “o sector
do comércio e hoteleiro”. O responsável frisou mesmo que “o
retorno financeiro poderá rondar um milhão de euros”. Por
tudo isso, Luís Sousa está confiante no sucesso de mais esta
edição, que, como habitualmente, terá em acção equipas
de todos os escalões etários,
desde minis a veteranos masculinos e femininos.
No torneio estarrejense marcará presença, inclusivamente,
a Selecção Nacional de Juniores
A feminina, que vai disputar o
próximo Campeonato da Eu-

Números

200
Equipas.

3.500
Atletas.

11
Pavilhões.

650
Jogos.

ropa da categoria, em Espanha.
Por fim, Ulisses Pereira, presidente da Federação de Andebol de Portugal, que também
fez questão de marcar presença
no evento, disse, na sua intervenção, que “é com grande satisfação que acompanho ano
após ano este torneio. É um
exemplo para a modalidade. O
GarciCup é um grande emblema para esta cidade e não
tenho dúvidas quanto ao seu
sucesso”, rematou no fecho de
uma conferência que teve casa
praticamente cheia. |
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GarciCup’15 vai contar com
a presença de 200 equipas
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Torneio Inter-Escolas em Ansião
O pavilhão desportivo de Avelar vai receber, na próxima quarta-feira, o torneio Inter-Escolas, reunindo equipas do Instituto Vasco da Gama, da Escola Básica nº 2 de Avelar e
da Escola EB 2,3 Pascoal José de Mello, através de basquetebol, andebol e voleibol.
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Madeira SAD perde título
em favor do Alavarium

Plantel campeão nacional integra três madeirenses: Isabel Góis, Sara Sousa e Mariana Sousa.

David Spranger
desporto@jornaldamadeira.pt

O Madeira SAD perdeu ontem o título nacional de andebol feminino, ao sair derrotado na "negra" com o
Alavarium, por 25-21. Nos dois
desafios anteriores, primeiro
as continentais haviam vencido, por 26-20 e depois as insulares haviam igualado esta
final, ganhando, sábado, por
25-19.
Na equipa campeã, registe-se a presença de três
madeirenses: a guarda-redes Isabel Góis, que voltou
a protagonizar uma excelente atuação, e ainda Sara
Sousa e Mariana Sousa.

O MADEIRA SAD PERDEU ONTEM TÍTULO NACIONAL
DE ANDEBOL FEMININO, EM FAVOR DO ALAVARIUM,
EQUIPA DE AVEIRO ONDE MILITAM AS MADEIRENSES
ISABEL GÓIS, SARA SOUSA E MARIANA SOUSA. NO
JOGO DE ONTEM, A "NEGRA", APÓS UM TRIUNFO
PARA CADA EQUIPA, A FORMAÇÃO MADEIRENSE
PERDEU, POR 25-21.

Ainda nas continentais, Mónica Soares, com 10 golos,
revelou-se decisiva para as
contas finais.
Na equipa madeirense, Erica
Tavares e Ana Andrade, cada
qual com seis golos, destacaram-se das demais colegas. Já
Renata Tavares e Cláudia
Aguiar apontaram quatro golos cada, com Catarina Ascensão a apontar o outro tento do
Madeira SAD, que ao intervalo
perdia por 16-10.
Recuperou parcialmente na
segunda metade, com 11-9 a
seu favor que, contudo, se revelou incapaz de chegar para
vencer e, desta forma, falhou o
"assalto" ao título nacional,
que vai para a equipa de
Aveiro.
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Barcelona é campeão Europeu (Vídeo dos melhores golos)
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URL:: http://www.modalidades.com.pt/sem-categoria/barcelona-e-campeao-europeu-video-dos-melhoresgolos

Barcelona é campeão Europeu (Vídeo dos melhores golos)Modalidades | Modalidades Barcelona com a
nona Liga dos Campeões O Barcelona sagrou-se campeão europeu de clubes, em Colónia, na
Alemanha. A equipa catalã, campeã em Espanha, derrotou o Veszprém, da Hungria, na grande final da
Liga dos Campeões. Vitória, por 28-23, num encontro em que a superioridade da equipa espanhola
nunca esteve em causa. É a nona Liga dos Campeões que o Barcelona conquistou, que já não vencia a
prova máxima de clubes, desde 2010/11. O guarda-redes Danijel Saric, Nikola Karabatic e Dugjon
Sirgudsson estiveram em destaque na formação do Barcelona, mas foi Laszlo Nagy, do Veszprem, o
melhor marcador do encontro, com oito golos. O Kielce venceu o Kiel, por 28-26, e terminou no
terceiro lugar desta 'final-four'. Vídeo: Top 5 dos melhores golos da 'final four' [embedded content]
Artigos Relacionados
1 Junho, 2015
Anabela Macedo
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Nervosismo e ineficácia
ditam derrota pesada do Alavarium
Final Madeirenses eficazes a defender e a atacar forçam a “negra”. O encontro decisivo, que vai decidir
a atribuição do título nacional, realiza-se esta tarde, a partir das 16.30 horas, novamente em Aveiro
ALAVARIUM

RICARDO CARVALHAL

19

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Gois, Mariana Lopes (2), Ana
Neves (5), Filipa Fontes (3), Mónica
Soares (3), Ana Moreira (1) e Soraia Fernandes (1) – sete inicial – Joana Ferreira, Viviana Rebelo, Soraia
Domingues (1), Ana Almeida (2), Sara
Sousa, Inês Branco, Brynhildur Eddudottir (1), Andreia Madail e Inês
Roacha.

MADEIRA SAD

25

Treinador: Duarte Sousa.
Mónica Correia; Cláudia Aguiar (2),
Márcia Abreu, Ana Andrade (5), Érica
Tavares (5), Renata Tavares (5) e Anais
Gouveia (3) – sete inicial – Virgínia
Ganau, Patrícia Fernandes, Catarina Ascensão, Filipa Correia (3), Cristina Pinto
(1), Frederica Jesus (1), Catarina
Oliveira e Carlota Correia.
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca 600 espectadores.
Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá (A.A.
Porto).
Cronometristas: Cláudia Ferreira e
César Ferreira.
Ao intervalo: 8-13.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Avelino Conceição
Depois da brilhante vitória na
Madeira diante da equipa local
no primeiro jogo da final da 1.ª
Divisão Feminina, a formação
do Alavarium sabia que um
triunfo no jogo de ontem lhe
garantia a conquista do tricampeonato. E há que o dizer... a
festa estava montada, pois o público aderiu em massa, enchendo por completo as bancadas do pavilhão.
As jogadoras madeirenses entraram cautelosas, mas paulatinamente foram impondo o
jogo que mais queriam, até porque, com dois golos logo a abrir,
ter-se-á esfumado algum do
seu (visível) nervosismo. Car-

Ana Neves foi das jogadoras mais inconformadas no Alavarium

regado por um público entusiasta, que não regateou esforços no apoio à equipa, o Alavarium fez um parcial de 3-0 e
empatou o jogo a quatro golos.
Mas, depois, e face a algumas
faltas técnicas, que foram uma
pecha no jogo das aveirenses
em todo o encontro, a equipa
treinada por Carlos Neiva, sempre algo nervosa, passou a estar
sempre atrás no marcador e
viu, inclusive, a formação insular “fugir” e a construir uma
vantagem que lhe dava tranquilidade. Com uma inexplicável ineficácia, as aveirenses fo-

ram para o intervalo a perder
por cinco golos (8-13).
Se o cenário já não era riso-

nho, pior ficou quando a equipa
madeirense fez três golos de rajada, passando o resultado para

8-17. E, mesmo havendo muitos
minutos pela frente, foi notório
algum desalento nas campeãs
nacionais, que tentaram reagir
quase sempre pela pequena
grande jogadora Ana Neves,
que foi mesmo a melhor marcadora da equipa, mas acabou
por manchar a sua exibição ao
ser expulsa com um cartão vermelho directo.
A meio desta segunda parte,
veio ao de cima aquilo que não
se queria das bancadas, que foi
o aceitar e assumir, tal como a
equipa, que não havia muito
mais a fazer.
Com nove golos de vantagem
e dez minutos para se jogar, os
dois técnicos começaram a dar
minutos a todas as jogadoras,
pois era evidente algum cansaço de parte a parte e hoje
volta a haver jogo
. A “negra”, que vai ditar o
campeão, começa às 16.30 horas e disputa-se novamente no
pavilhão do Alavarium.
Vitória incontestável da equipa de Duarte Sousa, que soube
aproveitar, e bem, as muitas faltas técnicas do seu adversário
e a ineficácia ofensiva pouco

REACÇÃO
“Não estivemos bem ofensivamente. Tivemos demasiadas falhas técnicas que o
nosso adversário soube
aproveitar. Amanhã (hoje)
iremos ter um ‘osso duro de
roer’. Temos que ter um dia
em grande, a exemplo daquilo que fizemos na Madeira. Este adversário já nos
venceu em duas finais esta
época, mas estamos na disputa do título e queremos
muito conquistar o ‘tri’”.
Carlos Neiva
Treinador do Alavarium

habitual no Alavarium, onde
Mariana Lopes e Mónica Soares, por exemplo, não estiveram
ao seu nível. Nas madeirenses,
para além de Mónica Correia
na baliza, o destaque vai para
Ana Andrade, que “carregou” a
equipa para a “negra”.
Arbitragem de qualidade no
jogo entre as duas melhores
equipas portuguesas. |
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Derrota do
Alavarium adia
decisão para hoje
RICARDO CARVALHAL

O Madeira SAD venceu o jogo dois da final da
1.ª Divisão Feminina de Andebol e empatou a
série. Hoje, a partir das 16.30 horas, disputa-se
o jogo do título, em Aveiro . Página 23
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Madeirense
João Ferraz
na Alemanha
O madeirense João Ferraz, lateral-direito que esta época atuou
pelo FC Porto, após ter iniciado a
carreira no Madeira SAD, é a
mais recente contratação dos
alemães do HSG Wetzlar, equipa
que milita na DKB HandballBundesliga, o campeonato mais
competitivo do mundo. O contrato tem duração até 2017.
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ALBINO ENCARNAÇÃO

SAD discute título nacional
David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

O Madeira SAD discute esta
tarde o título nacional de andebol feminino. A formação madeirense entrou ontem no pavilhão do Alavarium em
desvantagem e sem margem
para erro, pois perdera o primeiro jogo, no Funchal, por 2622. Numa final disputada "à melhor de três", o Alavarium
poderia, então, já ontem, se sagrar campeão nacional, bastando-lhe repetir o feito do Pavilhão do Funchal.
Mas não, a formação do Madeira SAD esteve em grande
plano, vencendo por 25-19, estragando a (preparada) festa das
locais. Ao intervalo, as madeirenses venciam já por 13-8.
Pelo Madeira SAD jogaram e
marcaram: Virginia Ganau (0);
Cláudia Aguiar (2), Patrícia Fernandes (0), Catarina Ascensão
(0), Márcia Abreu (0), Filipa Correia (3), Ana Andrade (4), Cristina
Pinto (1), Mónica Correia (0),
Erica Tavares (5), Renata Tavares

DEPOIS DE TER
PERDIDO NO FUNCHAL, A EQUIPA
FEMININA DO MADEIRA SAD FOI,
ONTEM, CAPAZ DE
VENCER NO REDUTO DO ALAVARIUM, FORÇANDO A
"NEGRA", QUE
TERÁ LUGAR JÁ
HOJE, DE NOVO NO
REDUTO DAS CONTINENTAIS. O JOGO
DO TÍTULO INICIASE ÀS 16H30.
Madeirenses levam decisão do título para a “negra”.

(5), Anais Gouveia (3), Frederica início pelas 16h30.
cer na receção ao Juve Lis, por
Jesus (1), Catarina Oliveira (0) e
35-24, em partida realizada no
SPORTS MADEIRA
Carlota Correia (0), Recorde-se
Pavilhão do Funchal. No pri"FECHA"
NO 7.º LUGAR
que na baliza das continentais
meiro jogo, em Leiria, a equipa
estava a madeirense Isabel Góis.
madeirense vencera já por 31Por seu turno, o Sports Ma- 27, pelo que não será necessário
Hoje, no mesmo recinto,
será então decidido o título deira assegurou ontem o 7.º lu- recorrer à "negra", como aconnacional, numa partida com gar final na classificação, ao ven- tecerá hoje na luta pelo título.

Página 33

A34

ID: 59516559

30-05-2015

Tiragem: 8000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 32,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Desastre na ressaca europeia
ABC/UMINHO FECHA ÉPOCA no quarto lugar. Depois do desaire no primeiro
jogo, Benfica voltou a vencer o segundo duelo, num jogo com muitos erros.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

DR

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC/UMinho, com seis golos

O quarto lugar. Falhada a hipótese do título, o ABC/UMinho
desperdiçou, igualmente, o terceiro posto do pódio nacional,
ao perder com o Benfica, por
31-33, no segundo jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, depois do desaire no primeiro duelo [42-37]. Um desastre,
nas palavras do técnico Carlos
Resende, na ressaca europeia da
Taça Challenge, final ainda por
digerir pela equipa.
Num jogo marcado por muitas
falhas técnicas e erros na finalização, o Benfica entrou forte e

colocou-se em vantagem por intermédio de Carlos Carneiro, superioridade que manteve até aos
quatro minutos. O ABC/UMinho demorou a entrar no jogo e
só reagiu a partir dos cinco minutos, com dois golos de rajada
de Fábio Vidrago, que colocaram pela primeira vez os academistas na frente. O equilíbrio
passou a ser a nota dominante da
partida, com alternâncias constantes em termos de marcador ora empate, ora o ABC em vantagem. Só a três minutos do intervalo é que os encarnados se
colocaram, novamente, na frente, com Dario Andrade e Areia a
ampliarem para 12-14, resultado

- menos
Desalento da equipa do
ABC/UMinho no final do
jogo que terminou com a
derrota frente ao Benfica.
Decisão do terceiro e
quarto lugar era à melhor
de três jogos, daí que tudo
tenha ficado decidido,
ontem.
Benfica tinha ganho no
primeiro duelo, por 42-37,
e voltou a vencer, ontem,
por 31-33.
Fecho da época marcou a
despedida de Gabriel Teca,
jogador emprestado aos
academistas.

com que as equipas foram para o
balneário.
No segundo tempo, total desacerto dos bracarenses permitiu
às águias cavarem um fosso de
seis golos - 13-19 - aos sete minutos, que aumentou aos 13, para oito. Só aí, os academistas se
reorganizaram e reduziram, na
sequência de um livre de sete
metros de Tomás Albuquerque, e
dois golos seguidos de Grilo.
Perante um Areia letal no ataque, o ABC respondeu com golos de David Tavares e livre de
sete metros de Tomás, para quatro golos de diferença. Mas os
passes errados e um ataque perdulário não deu para mais.

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (3),
Pedro Seabra (3), Ricardo Pesqueira (4),
Nuno Grilo (6), Carlos Martins (1) e João
Pinto - sete inicial. Jogaram ainda João
Gonçalves, Hugo Rocha (4), Diogo
Branquinho (1), David Tavares (3), Bruno
Dias, Nuno Rebelo (1), Tomás
Albuquerque (3), Emanuel Ribeiro e
Gabriel Teca (2).
Treinador: Carlos Resende.

BENFICA 33

Miguel Ferreira (GR), Javier Borragan (2),
Tiago Pereira (2), João Pais (3), Paulo
Moreno (1), Carlos Carneiro (3) e António
Areia (11) - sete inicial. Jogaram ainda
Tiago Ferro (1), Davide Carvalho (1), Asier
Marcos, Cavalcanti, Dario Andrade (2),
Elledy Semedo (6), José Costa (1) e Flávio
Fortes.
Treinador: Mariano Ortega.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Intervalo: 12-14

§cabinas
Carlos Resende (técnico ABC/UMinho)

“O terceiro lugar era o mal menor”
“Falhámos, essencialmente hoje [ontem], foram muitas desconcentrações, muitas faltas técnicas, muitos maus passes em situações claras de
golo em dois contra um, muitos remates falhados e mesmo assim marcámos 31. Jogámos a espaços andebol, em outras vezes esquecemo-nos. Tivemos falhas que, mesmo o Benfica não tendo feito um jogo muito bom,
fomos desastrosos. Não estou nada satisfeito com o quarto lugar. O terceiro lugar era o mal menor, traçámos objectivos elevados no início da
época, não tínhamos possibilidades de lutar pelo primeiro lugar, mas
queríamos ficar em terceiro lugar. Não posso estar satisfeito com a nossa
prestação, nem com a classificação. Se ainda pesa o jogo de domingo?
Não foi uma situação fácil que vivemos, cada dia que passa fico mais desolado, a verdade é que na vida iremos ter vários episódios de pessoas
que nos querem prejudicar. Certamente teve algum peso.”
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Alavarium a uma vitória
do tricampeonato
Objectivo Uma vitória no jogo de hoje, frente ao Madeira SAD, pode permitir
ao clube aveirense alcançar o terceiro título nacional consecutivo
RICARDO CARVALHAL

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
A equipa sénior feminina do
Alavarium/Love Tiles pode sagrar-se, hoje, tricampeã nacional, bastando para isso, com
todas as dificuldades inerentes,
vencer o segundo jogo da final
frente às rivais do Madeira SAD.
A hora está marcada (18.30 horas) e a perspectiva do pavilhão
estar lotado é suficiente para se
esperar muito apoio às comandadas de Carlos Neiva. Nada de
novo, portanto, quando se fala
de uma massa adepta indefectível como há poucas. Tudo se
conjuga para um feito histórico
na vida do Alavarium – Andebol Clube de Aveiro. Principalmente porque no primeiro jogo
da final, na Madeira, a vitória
sorriu às aveirenses.
“Temos de estar
ao mesmo nível”
O treinador Carlos Neiva, no
entanto, não embandeira em
arco e está claramente consciente das muitas dificuldades

Carlos Neiva revela que o Alavarium não quer desperdiçar a oportunidade de festejar o título

esperadas neste segundo jogo.
“Na Madeira, correu tudo bem.
Entrámos muito fortes em termos defensivos, o que nos permitiu chegar a uma vantagem
algo confortável e gerir depois
na segunda parte, onde, apesar
de algumas dificuldades, devido a exclusões, soubemos estar à altura e vencer a partida.
Só que agora é um novo jogo,
começa tudo do zero e o Madeira SAD é uma equipa muito
experiente e com muita qualidade. Para lhes ganharmos temos de estar ao mesmo nível”,

explica o responsável técnico.
No entanto, nestas coisas
não há coincidências. Nos últimos dois anos, o Madeira
SAD ganhou a Taça de Portugal e a Supertaça e o Alavarium
o campeonato, sagrando-se bicampeão nacional. Na época
que agora está prestes a chegar
ao fim, as madeirenses repetiram o feito. Será que a “tradição” se mantém? Carlos Neiva
não foge à pergunta e assume
a resposta: “Todas as atletas o
querem muito. E isso é meio
caminho andado para o con-

seguir. Foi um percurso longo
até este dia. O início foi um
pouco complicado, com menos
experiência em todo o grupo.
Mas fizemos o nosso caminho
e, hoje, estamos mais fortes e
preparados. Estamos perto e
não queremos desperdiçar a
oportunidade de nos sagrarmos tricampeões”, concluiu.
Se o Alavarium perder o jogo
desta tarde, as duas equipas
voltam a encontrar-se, amanhã, pelas 16.30 horas, novamente em Aveiro, para o derradeiro jogo do campeonato.|
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Alavarium em busca
do tricampeonato
Andebol Feminino | P30
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Alavarium a uma vitória
do tricampeonato
Objectivo Uma vitória no jogo de hoje, frente ao Madeira SAD, pode permitir
ao clube aveirense alcançar o terceiro título nacional consecutivo
RICARDO CARVALHAL

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
A equipa sénior feminina do
Alavarium/Love Tiles pode sagrar-se, hoje, tricampeã nacional, bastando para isso, com
todas as dificuldades inerentes,
vencer o segundo jogo da final
frente às rivais do Madeira SAD.
A hora está marcada (18.30 horas) e a perspectiva do pavilhão
estar lotado é suficiente para se
esperar muito apoio às comandadas de Carlos Neiva. Nada de
novo, portanto, quando se fala
de uma massa adepta indefectível como há poucas. Tudo se
conjuga para um feito histórico
na vida do Alavarium – Andebol Clube de Aveiro. Principalmente porque no primeiro jogo
da final, na Madeira, a vitória
sorriu às aveirenses.
“Temos de estar
ao mesmo nível”
O treinador Carlos Neiva, no
entanto, não embandeira em
arco e está claramente consciente das muitas dificuldades

Carlos Neiva revela que o Alavarium não quer desperdiçar a oportunidade de festejar o título

esperadas neste segundo jogo.
“Na Madeira, correu tudo bem.
Entrámos muito fortes em termos defensivos, o que nos permitiu chegar a uma vantagem
algo confortável e gerir depois
na segunda parte, onde, apesar
de algumas dificuldades, devido a exclusões, soubemos estar à altura e vencer a partida.
Só que agora é um novo jogo,
começa tudo do zero e o Madeira SAD é uma equipa muito
experiente e com muita qualidade. Para lhes ganharmos temos de estar ao mesmo nível”,

explica o responsável técnico.
No entanto, nestas coisas
não há coincidências. Nos últimos dois anos, o Madeira
SAD ganhou a Taça de Portugal e a Supertaça e o Alavarium
o campeonato, sagrando-se bicampeão nacional. Na época
que agora está prestes a chegar
ao fim, as madeirenses repetiram o feito. Será que a “tradição” se mantém? Carlos Neiva
não foge à pergunta e assume
a resposta: “Todas as atletas o
querem muito. E isso é meio
caminho andado para o con-

seguir. Foi um percurso longo
até este dia. O início foi um
pouco complicado, com menos
experiência em todo o grupo.
Mas fizemos o nosso caminho
e, hoje, estamos mais fortes e
preparados. Estamos perto e
não queremos desperdiçar a
oportunidade de nos sagrarmos tricampeões”, concluiu.
Se o Alavarium perder o jogo
desta tarde, as duas equipas
voltam a encontrar-se, amanhã, pelas 16.30 horas, novamente em Aveiro, para o derradeiro jogo do campeonato.|
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Influente Mónica Soares está
confiante num feito histórico
AMBIÇÃO Esta podia ser a
história de uma miúda de 16
anos que sai do clube de sempre, o Valongo do Vouga, e vai
para o Madeira SAD com o sonho de se sagrar campeã nacional. Podia ser e é. Mas quis

“Sabemos que só
sendo unidas é que
teremos a hipótese
de ganhar esta final
e alcançar um feito
histórico para
o Alavarium”
o destino que depois de uma
final perdida, a primeira ganha
pelo Alavarium, que viesse para
Aveiro, bem mais perto de casa,
para cumprir essa ambição.

Não se estranha por isso que,
quando entrar em campo para
o segundo jogo, Mónica
Soares dê de novo o
“peito às balas” e
enfrente a sua exequipa, agora adversária, com a mesma ambição e carácter que um
dia a levou a ir morar sozinha
para a Ilha da Madeira: “Queremos muito ganhar. Sem esquecer que do outro lado
está uma equipa experiente, com jogadoras de
grande nível”.

Assumindo que a equipa
está agora “mais focada” e que
ultrapassou, sem margens para dúvidas, a “distracção e desconcentração colectiva”, que foi
a derrota no primeiro jogo
“frente ao Colégio de Gaia”,
Mónica Soares relativiza quando se fala da “importância” que
tem tido para a equipa: “Todas
sabem qual o papel que têm
no seio do grupo e todas o têm
cumprido. Sabemos que só
sendo unidas é que teremos a
hipótese de ganhar esta final e
alcançar um feito histórico
para o Alavarium. E todas estamos juntas para o alcançar.
Se tudo correr como desejamos será conseguido neste segundo jogo”.AS
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Técnico do ABC/UMinho desiludido

ABC perde com o Benfica
e falha lugar no pódio

«Não posso estar
satisfeito com a
nossa classificação»
DR

Arbitragem vergonhosa da Roménia ainda pesou

No final da partida, o técnico do ABC/UMinho
não escondeu a desilusão pelo jogo de ontem e
pela classificação final da equipa. E explicou o
que falhou, na sua leitura.
«A equipa falhou essencialmente no jogo de
hoje [ontem]. Muitas desconcentrações, muitas
falhas técnicas, muitas falhas em situações claras
de golo em dois contra um. Muitos remates falhados, ainda assim marcámos 31 golos. Ou seja,
hoje, jogámos a espaços e outras vezes esquecemo-nos de jogar andebol. Mesmo o Benfica não
tendo feito um grande jogo, fomos desastrados,
é o termo», começou por dizer Carlos Resende.
Sobre a classificação final, o treinador do ABC
assumiu o falhanço do objetivo. «Não, é evidente
que não estou satisfeito. O terceiro lugar era um
mal menor. Gostava imenso de ficar em terceiro
lugar. Julgo que tudo o que possamos subir é bom.
Por isso, não poderia estar satisfeito com a nossa prestação ontem e com a nossa classificação».

Forte apoio do público não evitou a derrota

francisco de assis

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
Árbitro: Mário Coutinho/Ramiro Silva

ABC/UMinho recebeu ontem o Benfica num Sá Leite bem
composto, no segundo jogo de atribuição do
terceiro lugar do campeonato nacional de andebol.
Ainda ressentida da derrota na Roménia, a equipa perdeu o jogo e o pódio.
Com as duas equipas algo desmotivadas, sobretudo o ABC, após eliminação
da Taça Challenge, o início do jogo não augurava
grande partida de ande-

O

ABC/UMinho

31

Humberto Gomes e Bruno Silva; Fábio Antunes (3), Hugo Rocha (4), Pedro Seabra
(3), Branquinho (1), David Tavares (3), Pesqueira (4), João Gonçalves, Carlos Martins (1), Nuno Grilo (6), Nuno Rebelo (1),
Albuquerque (3), João Pinto, Teca (2) e
Branquinho.
Treinador: Carlos Resende

Benfica

33

Hugo Figueira; David (1), Borragan (2),
Tiago Ferro (1), Tiago Pereira (2), João
Pais (3), Paulo Moreno (1), Asier, Carlos
Carneiro (3), Areia (11), Cavalcanti, Dario Andrade (2), Elledy (6) e José Costa (1)
Treinador: Mariano Ortega
Ao intervalo: 12-14.

bol, com muitos erros de
parte à parte.
Aos quatro minutos, os
lisboetas venciam por 2-3.
A partir daí, o ABC equilibrou o jogo e o marcador,
passando mesmo a liderar
o placard até perto do final
do primeiro tempo. Altura em que os bracarenses
“bloquearam”. O exemplo
mais flagrante foi dado por
David Tavares, que completamente isolado, atirou
à barra. Em contra-ataque,
o Benfica estabeleceu o
12-14, com que terminou
a primeira parte.

No reinício do jogo, os
encarnados colocaram-se
a vencer por cinco golos
de diferença aos 33 minutos. O ABC ainda reduziu
por Nuno Rebelo, mas o
Benfica dava mostras de
maior frescura e dilatou
a vantagem para seis golos, 13-19. O ABC não estava bem, permitindo uma
vantagem de oito golos,
15-23. Houve uma ligeira
melhoria na pontaria do
ABC, mas o Benfica apenas teve que gerir o jogo,
ganhou por 33-31 e segurou a medalha de bronze.
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MADEIRA SAD OBRIGADO
A VENCER O ALAVARIUM
A equipa feminina do Madeira SAD
está obrigada a vencer hoje o Alavarium, no 2.º jogo da final do
“play-off” da I divisão de andebol.
Depois da derrota na receção às
campeões nacionais, as madeirenses tem de vencer este jogo
para adiar a decisão do título para
a “negra” a disputar-se amanhã,
novamente em casa das aveirenses. Já o Sports Madeira recebe o
Juve Lis, às 15 horas, no 2.º jogo
de atribuição do 7.º/8.º lugares.
Madeirenses estão em vantagem
após vitória em Leiria.
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Os ‘braços armados’ em
nome do andebol vitoriano
POR JOAQUIM GUERRA

E

ncontrar soluções,
de forma autónoma,
que reforcem a sustentabilidade, a requaliﬁcação do pavilhão e a
competitividade do andebol do Vitória. Este, além
de assumir uma missão
social, é um dos propósitos maiores que originou
a Andgerações, associação
pró-Vitória que promoveu
recentemente, no pavilhão Antoine Velge, a cerimónia da tomada de posse dos primeiros elementos dos órgãos sociais.
Na presença de mais de
meia centena de dirigentes, autarcas, técnicos, jogadores, amigos e adeptos do andebol vitoriano, o presidente da Assembleia-Geral da And-

gerações, João Batista,
deu posse aos 15 elementos que nos próximos dois
anos vão trabalhar com
dedicação para recuperar e promover o dinamismo à volta de uma modalidade que tem 50 anos de
grande tradição no seio do
emblema do Bonﬁm.
“Podemos dizer que a
Andgerações nasceu de
parto natural, sem diﬁculdades, sem complicações.
Nasceu de um esforço
conjugado de pessoas ligadas à história do andebol do Vitória, habituadas
a enfrentar problemas e a
encontrar soluções”, destacou o líder da AG.
João Batista vincou que
“esta associação é um projecto colectivo e apresentar-se-á sempre como um
parceiro amigo de qual-

quer direcção do Vitória,
contribuindo para a criação de mais e melhores
condições materiais que
possa dar mais eﬁcácia à
gestão da secção de andebol”. Um desaﬁo que terá
em vista “contribuir para
que o andebol sénior possa regressar o mais rapidamente à primeira divisão nacional, porque os
vitorianos desejam que
tal aconteça”.

Direcção
confiante
Carlos Silva, antigo andebolista sadino, é o presidente de uma direcção
comprometida com um
renovado futuro do andebol vitoriano, mas a missão da Andgerações abre-se a outros horizontes.
“Vamos envolver-nos em

eventos que permitam
gerar o apoio às iniciativas de promoção da actividade desportiva, mas
também vamos privilegiar a vertente social. Vamos trabalhar com os jovens e fomentar o desporto e assumir tarefas
de responsabilidade social na cidade. A Cáritas
é nossa parceira nesta
caminhada e reconhece a
nossa missão”.
Carlos Silva não dúvida da capacidade de trabalho dos responsáveis
da Andgerações, a qual
gostaria que fosse reconhecida pelas autarquias
locais e forças vivas de
Setúbal. “A bem do desporto, do andebol do Vitória, do Vitória, esta associação garante o máximo empenho e contamos

com todos os que nos
quiserem ajudar”.

Obras previstas
e candidatura
em curso
A certeza de que a Andgerações está focada no
compromisso assumido já
resultou num primeiro e
importante passo. “Dia 1
de Junho deverão arrancar obras de renovação dos
balneários do pavilhão”.
A esse melhoramento,
Carlos Silva revelou a O
Setubalense que a Andgerações conﬁa na aprovação de uma candidatura,
no âmbito de um projecto
da EDP, que visa renovar a
iluminação do pavilhão.
O sonho de promover a
substituição do piso do pavilhão também quer ser
uma realidade.

Orgãos sociais
da Andgerações
2015/2017
Assembleia-Geral
Presidente – João Baptista
Vice-presidente – José Pita
Vogal – António Morais
Direcção
Presidente – Carlos Silva
Vice-presidente – António
Martins
Tesoureiro – José Guimarães
Vogais: Carlos Coré
Carlos Batista
Carlos Costa
Vítor Dias
Conselho Fiscal
Presidente – Fernando
Cunha
Vogais: Carlos Santos
Álvaro Oliveira
Paulo Gato
António Calado
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