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ÊXITOO Ílhavo AC festejou, na
noite do último sábado, a subi -
da à 2.ª Divisão Nacional. A for-
mação liderada por Élio Maia
entrou em campo a depender
de si para conseguir esse ob-
jectivo e não facilitou frente ao
Feirense, que já tinha assegu-
rado matematicamente a pro-
moção. Em casa, venceu por
34-27, sendo que ao intervalo
já tinha oito golos de vantagem
(19-11).

João Esteves (8), Tiago Filipe
(7) e Albano Lopes (6), o melhor
marcador da 3.ª Divisão, com

133 golos, estiveram em desta-
que no ataque da formação
ilhavense, ao passo que, no Fei-
rense, Pedro Machado foi o
mais efectivo (9 golos).

Recorde-se que, em caso der-
rota ou empate, o Ílhavo AC po-
deria ter sido ultrapassado pelo
Alavarium, que entrou para a
última jornada a poder chegar
ao terceiro lugar. Teria que ven-
cer o Beira-Mar, o que conse-
guiu, e esperar pela “escorrega-
dela” dos ilhavenses, que não se
verificou. Dessa forma, ficou no
quarto lugar, atrás do Ílhavo AC,
Feirense e do Modicus, a equipa
da Zona 1 da prova que vai dis-
putar o título nacional. |

Ílhavo AC confirma
subida na última jornada
Andebol
3.ª Divisão Nacional
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ALAVARIUM                                  33

Treinador: Nuno Coelho.
Guilherme Silva; Gonçalo Matos; Rafael
Marques (5), Rui Henriques (8), Tiago
Costa (2), Francisco Sousa, José Simões
(4), Giovanni Arienzo (5), Bruno Clara
(7), Francisco Gamelas, Cláudio Dias,
Tiago Leal, Bruno Prazeres, José Lima,
José Baptista e Cristiano Nogueira (2).

BENAVENTE                                   28

Treinador: José Monteiro.
Nuno Sardinha; Manuel Vicente, Guil-
herme Fonseca (5), João Verde, João
Marques, Miguel Guerra (1), Pedro Re-
sende, João Moura, Vasco Moura (5),
Miguel Silva (5), Bernardo Barrue,
Ruben Frieza (1), Nuno Dias, André Ro-
drigues (4), António Barrao (1) e Diogo
Lázaro (6).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro
Árbitro: Fernando Ferreira e Luís
Feitais (A.A. Porto).
Oficiais de mesa: António Antunes e
João Malcato (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 14-13

Luís Malheiro

No último domingo, em jogo
relativo a 1.ª mão da final do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão de Juniores Masculi-
nos, o Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro recebeu no seu
pavilhão o conjunto do Bena-
vente, numa partida em que,
depois de já ter assegurado a
subida a 1.ª Divisão Nacional,
os aveirenses iniciavam a dis-
puta do título nacional com a
equipa melhor classificada da
zona Sul.

O encontro iniciou-se muito
equilibrado, com os ataques de
ambas equipas a suplantarem
as defesas adversárias, mas
com o decorrer do tempo, o
Ala varium passou a apresentar
alguma superioridade e colo-
cou-se na frente do marcador
por três golos. O conjunto riba-
tejano reagiu, e actuando com
muita velocidade na reposição
da bola em jogo, conseguiu vol-
tar a equilibrar a contenda e o
intervalo chegou com a forma-
ção de Aveiro na frente, mas por
apenas um golo.

No tempo complementar, o
Alavarium melhorou o seu de-
sempenho ofensivo e voltou a
aumentar a vantagem no mar-
cador. O Benavente tentou rea-
gir, alterando o seu esquema
defensivo e passando a marcar

individualmente dois jogadores
da casa, no entanto a ataque
dos aveirenses adaptou-se bem
a esta circunstância e, perante
o apoio entusiástico do público
que enchia por completo o pa-
vilhão, continuou a dilatar o re-
sultado até atingir uma dife-
rença de oito golos.

Nos momentos finais, fruto
de algum desacerto na concre-
tização, o Alavarium permitiu a
aproximação do seu adversário
e o encontro terminou com
uma vantagem da equipa avei-
rense de cinco golos.

Com a dupla de arbitragem a
realizar um bom trabalho, as-

sistiu-se a uma emotiva partida
de andebol, com o Alavarium a
conseguir colocar-se em van-
tagem nesta final que se disputa
em duas mãos e que vai ter o
seu epílogo no próximo do-
mingo, dia 10 de junho, em Be-
navente, num jogo com início
às 17 horas. |

Alavarium em vantagem
na disputa do título
Vitória A equipa do clube aveirense entrou com a “mão direita” na final nacional,
levando cinco golos de vantagem para o segundo jogo em Benavente

Andebol
2.ª Divisão de Juniores

Rafael Marques, com oposição, remata à baliza do Benavente

D.R.
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No intervalo do jogo da final nacional do Campeonato da 2.ª Divisão de Juniores masculinos,
as equipas de Juvenis femininos e de Iniciados masculinos receberam das mãos do presi-
dente da Associação de Andebol de Aveiro os troféus referentes ao titulo de campeões re-
gionais da época de 2017/2018. FOTO: D.R.

Juvenis femininos e Iniciados masculinos
receberam taças de campeões regionais
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A Câmara de São João da Madeira assinou hoje contratos-programa para distribuir cerca de 280.000
euros por 25 coletividades locais, reforçando os valores destinados a modalidades como danças de
salão, artes marciais, ténis de mesa e ginástica. O valor desses apoios foi definido com base em
critérios como o número de praticantes inscritos em cada organismo, a qualificação profissional dos
técnicos ao seu serviço, a quantidade de equipas federadas e o preço praticado para inscrição em cada
modalidade. Além desses 280.000 euros, a autarquia vai disponibilizar apoios logísticos avaliados em
179.000 euros e relativos à cedência de espaços municipais para treino e realização de jogos,
acolhimento das sedes dessas coletividades e armazenamento do seu material técnico. Para o
presidente da Câmara Municipal, Jorge Vultos Sequeira, trata-se não apenas de valorizar o número de
praticantes em cada coletividade, em particular nas camadas jovens, mas também de "premiar o
mérito desportivo" dos atletas locais, reconhecendo "o relevante papel social do desporto" na
formação da personalidade e no desenvolvimento da comunidade. Nesse sentido, o autarca realçou
que os valores atribuídos em 2018 representam "uma revisão em alta" dos montantes referentes a
cada atleta inscrito em modalidades como "as danças de salão, as artes marciais, o ténis, o ténis de
mesa, a ginástica artística, a ginástica de academia e o xadrez".  "Este facto reflete a afirmação que
estas modalidades vêm tendo em São João da Madeira, onde outras, têm já grande tradição, como o
futebol, o hóquei em patins, a natação, o atletismo, o andebol e o basquetebol", explicou Jorge Vultos
Sequeira.  "A diversidade de modalidades praticadas a nível federado pelas nossas associações traduz
o ecletismo de São João da Madeira, que é verdadeiramente uma cidade amiga do desporto, com
excelentes instalações onde as nossas coletividades demonstram, semana a semana, o seu dinamismo
e qualidade ", defendeu. Entre as 25 coletividades beneficiadas pelos contratos hoje assinados, a que
absorve maior parcela dos fundos da câmara é a Associação Desportiva Sanjoanense, que retém mais
de 190.000 euros em verbas efetivas e é seguida, a longa distância, pelo Dínamo Sanjoanense, com
12.865 euros. As instituições com menor apoio financeiro são oito, cada uma das quais recebendo 750
euros: a Associação Desportiva e Recreativa Amigos da Visconde, o Clube de Bilhar de São João da
Madeira, o Petertumble - Motorsport Clube de São João da Madeira, a Associação de Atividades
Subaquáticas SJM-SUB, o Turbo Clube, o Núcleo de Aveiro da Associação Nacional de Treinadores, o
Clube Motorizado O Troço e o Núcleo de Árbitros de Futebol. Os termos dos referidos contratos
também foram revistos, sendo duas as atualizações mais pertinentes decorrentes da lei: A primeira é
que todas as coletividades têm que manter uma contabilidade organizada de forma a permitir eventual
verificação do destino dado às referidas verbas e que as beneficiadas com 50.000 euros ou mais
passam a estar obrigadas a apresentar relatórios certificados por um revisor oficial de contas. A outra
atualização é que os apoios atribuídos serão suspensos se os beneficiários não cumprirem a legislação
antidopagem ou forem de alguma forma coniventes com atos de violência, racismo, xenofobia e
intolerância.
 
Lusa
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Campeões nacionais 

Domínio leonino 
Batendo duas vezes o ABC, mais o Benfica 
e o Águas Santas, o Sporting sagrou-se 
campeão nacional de juvenis a duas 
jornadas do fim da fase final. Incrível. 

Feminin,;, CALE imperial 
Numa fase final, em Sines, durante três 
dias, o CA Leça conquistou o título 
feminino de juvenis ao bater Alpendora-
da, Porto Salvo e Juve Mar. 

Dragão forte 
Batendo Benfica e CB Queluz, e cedendo 
frente ao Vasco da Gama, o FC Porto 
revalidou o título nacional de sub-i8. Em 
femininos, festejou o Quinta dos Lombos. 

Voleibol Esmoriz em casa 
O Esmoriz recebeu a fase final de iniciados 
e superou Antigos Alunos, Ala Nun'Álvares 
e Benfica, todos por 3-o, festejando o 
título. Em femininos foi a Ac. S. Mamede a 
campeã, batendo o Pacense na final. 
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MINI111111111111~~---' 
ANDEBOL 

Diogo Coelho 
no Avario 
Ei A Artística de Avanca, 5? 
classificada no Campeonato, 
garantiu a contratação de Dio-
go Coelho, ponta-esquerda de 
21 anos. O andebolista fez a sua 
formação no Boavista, esteve 
três épocas nos juvenis do FC 
Porto até ingressar no Mala IS-
MAL onde adquiriu experiên-
cia no escalão principal. e 
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ANDEBOL 

ia debilitada ante Portugal 
O selecionador da Sérvia, Lju-

bomir Obradovic, encontrou pro - 
blemas para formar a equipa que 
defrontará Portugal no playoff de 
acesso ao Mundial'2019, que se 
disputa domingo emNis e dial4 na 
Póvoa de Varzim. O treinador seis 
vezes campeão pelo FC Porto e 
uma pelo Belenenses explicou as 
razões: "Aceitei vir para selecio- 

nador masculino porque é meu 
dever e obrigação, ao contrário de 
jogadores como Peter Djordjevic 
[lateral do Meshkov Brest]. Con-
versámos há um més, recuperou 
de lesão, mas agora desistiu. Exis-
tem jogadores que nem responde-
ram. Estamos numa situação difí-
cil. Vou com os mais corajosos, 
acredito que temos algo mais sóli- 

do quando é necessário, mas Por-
tugal é opositor duro e difícil", 
considerou o técnico em declara-
ções ao sítio da Federação da Sér-
via. Petar Nenadic (Veszprem) é 
outras das baixas, mas a convoca-
tória de 18 jogadores tem astros 
como /vlijajlo Marsenic (Vardar), 
Dark° Djukic (Kielce) ou Neman-
ja Zelenovic (Magdburg). o 

Página 7


