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A1

  Tiragem: 129750

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 88

  Cores: Cor

  Área: 9,20 x 7,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47002228 08-04-2013
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A2

  Tiragem: 156102

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 3,89 x 8,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47020629 06-04-2013
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A3

Correio da Manhã Algarve   Tiragem: 156102

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 5,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47020695 06-04-2013
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A4

  Tiragem: 37950

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 25,83 x 5,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47021378 06-04-2013
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A5

  Tiragem: 37950

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,17 x 27,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47021336 06-04-2013
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A6

  Tiragem: 85184

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 7,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47021388 06-04-2013
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A7

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,01 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47000189 05-04-2013
ANDEBOL:
PORTUGAL EMPATA COM SUÍÇA
(26-26) EM JOGO DE APURAMENTO
PARA O EUROPEU DE 2014

A selecção nacional portuguesa de an-
debol não conseguiu, ontem, levar de
vencida a Suíça, em partida da terceira
jornada do grupo 1 de apuramento para
o campeonato da Europa de 2014, tendo
empatado a 26 golos no encontro que se
disputou em St. Gallen, Suíça.

Os portugueses entraram bem no jogo
e estiveram em vantagem no marcador,
tendo conseguido construir um resultado
que, ao intervalo, era moralizador para o
segundo tempo, uma vez que se manti-
nham em vantagem por 15-13.
No entanto, na segunda parte, o equilí-
brio entre as duas selecções nacionais
foi predominante e as duas equipas fo-
ram alternando o comando do encontro.
Apesar disso, Portugal esteve muito

perto da vitória, uma vez que a selecção
suíça conseguiu o empate a 26 golos
quando faltavam apenas 26 segundos
para o final da partida.
Portugal ainda dispôs da última oportu-
nidade da partida para conquistar o golo
da vitória, mas na jogada final do encon-
tro não conseguiu concretizar e o empate
a 26 manteve-se.
Portugal recebe, no domingo, a Suíça
para o jogo da quarta jornada.
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A8

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 14,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47000303 05-04-2013

Convocados para
selecção regional
de andebol
O Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, será palco de mais um
treino de observação para a
selecção regional masculina,
integrando os atletas nascidos
nos anos de 1996, 97 e 98. 
Para este treino foram
convocados os seguintes
atletas: Ricardo Ferreira,
Afonso Mendes Nuno Oliveira,
Pedro Roque,  Francisco
Magalhães,  Afonso Lima e
João Campos (Xico Andebol);
Nuno Henriques,  João Torgal,
Miguel Fernandes e Gonçalo
Almeida (AC Fafe); Paulo
Abreu,  Nuno Faria e Rui Costa
(Fermentões); Ricardo
Chavarria (Afifense); Filipe
Costa,  João Rafael Peixoto,
Alexandre Pinheiro, Oleksandr
Nekrushets, Hugo Manso,  João
Nuno Pontes, Gonçalo Areias,
André Gomes,  Lucas Ferrão
e  Rui Ferreira (ABC).
O treino realiza-se na segunda-
feira a partir das 20 horas.
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A9

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,45 x 31,99 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 47000176 05-04-2013

Sérgio Loureiro

Há no concelho de Aveiro uma
equipa que ambiciona ser a
melhor equipa nacional de an-
debol feminino. Chama-se Ala-
varium/Love Tiles e começa,
ama nhã, a derradeira cami-
nhada com destino à conquis -
ta do título nacional.

O adversário do início dos
“play-off”, à melhor de três jo-
gos, dá pelo nome de Maias-
tars, colectivo que na primeira
fase terminou na oitava posi-
ção, tendo sentido a força do
Ala varium, ao sair “vergada” a

duas derrotas pesadas, por 39-
27 e 35-30.

“O nosso objectivo é ganhar
os dois primeiros jogos e de-
pois ir até onde conseguirmos.
Se chegarmos à final, será o
me lhor resultado conseguido
por uma equipa de Aveiro se -
gu ramente nos últimos 20
anos”, antecipou Ulisses Perei -
ra, o técnico que ameaça tor-
nar-se na grande figura da
competição.

A verdade é que, no final da
fase regular, o Alavarium em
22 encontros, somou 21 vitó-
rias, apenas baqueando diante

da equipa campeã em título, o
Madeira SAD. Tal pecúlio, na-
turalmente, projecta as avei-
renses como candidatas ao tí-
tulo nacional.

“O sonho está presente na
nos sa cabeça e na dos adeptos
que têm enchido o pavilhão
sem pre que aqui jogamos.
Agora, também temos a cons-
ciências que há outras equipas,
como o Madeira SAD, que é a
principal candidata, porque é
profissional e que é muito forte
e nos ganhou por 15 golos de
diferença (37-22)”, avisa o trei-
nador aveirense.

Para já, o primeiro jogo dos
oitavos-de-final é já amanhã,
a partir das 21 horas, no pavi-
lhão Municipal da Maia. “Va-
mos determinados a ganhar,
mesmo com a Mariana Lopes
e a Ana Seabra lesionadas. Sei

que a Mariana, com uma fis-
sura no perónio esquerdo, está
fora de hipótese, enquanto a
Ana Seabra, que tem uma
lom balgia aguda, ainda per-
manece em dúvida”, adianta o
Ulisses Pereira. |

Andebol DESPORTO

Alavarium sonha com o título feminino
Andebol Uma fase regular de total domínio fez da equipa de Aveiro candidata a campeã nacional. As meninas aveirenses
querem continuar a fazer história após uma primeira fase irrepreensível

É uma das melhores marca-
doras da equipa e será. Se-
guramente, ausência de
“peso” na formação avei-
rense, que amanhã inicia o
percurso… rumo ao título
nacional. Mariana Lopes fa-
lou ao Diário de Aveiro
dando conta do estado de
espírito do grupo.
“Temos a ambição possível
depois daquilo que fizemos
na primeira fase que é ser
campeãs nacionais. Para já,

diante do Maiastars, há a
vantagem do factor-casa
estar do nosso lado, mas
queremos resolver a elimi-
natória nos dois primeiros
jogos”, assume. Confron-
tada com a sua ausência,
por lesão, a resposta
rein cide na confiança
na equipa.“Não afecta o
moral do grupo, tanto
mais quando chega-
mos a um nível des-
tes”, considera. |

Mariana Lopes é a principal ausência CALENDÁRIO
DE JOGOS

AMANHÃ
21 horas
Maiastars-Alavarium
Pavilhão Municipal da Maia

13 de ABRIL
18.30 horas
Alavarium-Maiastars
Pavilhão do Alavarium

14 de ABRIL
19.30 horas
Alavarium-Maiastars
Pavilhão do Alavarium

Alavarium completou
a primeira fase do
Campeonato Nacional
Feminino com 21
vitórias e apenas
uma derrota nos 22
jogos disputados

GRUPO DO ALAVARIUM está unido para a conquista do título nacional Ulisses Pereira é o treinador responsável pelo êxito da equipa

RICARDO CARVALHALRICARDO CARVALHAL
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  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 2,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 47000176 05-04-2013

Alavarium começa
amanhã a discutir
o título feminino
Andebol | P27
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A11

  Tiragem: 11966

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,71 x 6,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47001215 05-04-2013
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A12

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 17,36 x 14,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47002543 05-04-2013

Andebol da UM parte com ambições para a fase fi nal

As fases finais dos cam-
peonatos nacionais univer-
sitários vão regressar à 
Covilhã entre os dias 15 
e 25 de abril, e a AAU-
Minho vai estar presen-
te na sua máxima força e 
com ambições a conquis-
tar oito das 13 medalhas 
em disputa.

Andebol, basquetebol, 
futsal e voleibol são as 
modalidades onde os mi-
nhotos têm aspirações 
ao ouro.

Durante uma semana, a 
cidade da Covilhã vai ser a 
capital do desporto univer-
sitário português, com 13 
títulos nacionais em dispu-
ta: andebol (f/m), basque-
tebol (f/m), futsal (f/m), 
futebol (m), hóquei-pa-
tins (f/m), voleibol (f/m) e 
rugby 7 (f/m).

Fases finais na Covilhã
DR

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

A AAUMinho vai mar-
car presença com nove 
equipas (10 caso o volei-
bol masculino se apure na 
repescagem), sendo que 
três dessas vão defender 
os respetivos títulos nacio-
nais. São o andebol mas-
culino (que pode chegar 
ao penta), o futsal mascu-
lino (que sonha com o te-
tra) e o basquetebol mas-
culino (que vai ter de suar 
para chegar ao bi).

No caso destas três equi-
pas, apenas o basquetebol 
se apresenta com uma ta-
refa mais complicada para 
a renovação do título, dado 
o equilíbrio existente en-
tre os conjuntos da AAU-
Minho, AAUAveiro, Acadé-
mica e AAUBI, já no an-
debol e futsal tudo apon-
ta para mais um “final 

dourado”.
A outra modalidade que 

pode  voltar a subir ao pri-
meiro lugar do pódio – lo-
cal onde permaneceu inin-
terruptamente entre 2007 

e 2010 – é o voleibol fe-
minino. No futsal femini-
no e no futebol masculino 
tudo pode acontecer.

O sorteio das fases finais 
realizou-se ontem.
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A13

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 5,65 x 26,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47000695 05-04-2013

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 25.ª Jornada da Liga ZON Sagres:
MARÍTIMO-Paços de Ferreira, 20h,
Estádio dos Barreiros (SportTV1), ár-
bitro: Nuno Almeida (Algarve).
• Bárbara Santos (“Os Xavelhas”) e
Fátima Pinto (GD APEL) na Selecção
Nacional Sub-19 participam no 2.º
Torneio de Apuramento para o Euro-
peu, até terça-feira.
• Treino do Nacional, 16h, Choupana
(Fechado).
• Treino do União da Madeira, 16h,
Vale Paraíso.
• Treino do Marítimo B, 10h, Santo
António, seguido de Conf. Imprensa.
• Escolinhas do CF Andorinha na
20.ª edição na Aveiro Cup até ama-
nhã.
ANDEBOL
• João Ferraz e Pedro Spínola inte-
gram Selecção Nacional sénior mas-
culina na fase de qualificação ao
Campeonato da Europa de 2014.
• Trabalho de apoio técnico aos clu-
bes regionais (Juvenis masc.Acadé-
mico e Camacha), 20h/21h30, Pav.
Bartolomeu Perestrelo.
BASQUETEBOL
• 1.ª Divisão Fem.: Juvemaia-MARÍ-
TIMO, 22h,Maia.
JUDO
• Estágio União Europeia de Judo,
emTata (Hungria), até amanhã.
NATAÇÃO
• Campeonato Regional de Clubes –
Absolutos - Natação pura, Com-
plexo de Piscinas da Nazaré, do
Clube Naval do Funchal, nas catego-
rias de infantis, juvenis, juniores e
seniores, até domingo. Hoje, sessão
às 19h30.
CORRIDA DE MONTANHA
• Inscrições para o 1.º Trail do Fun-
chal (comTaxa), até domingo.
• Inscrições para a edição 2013 do
MIUT (Madeira Ultra Trail), Corrida de
Montanha, até quarta-feira.
MOTOCICLISMO
• Inscrições para o passeio do
Grupo “Honda Pcx” ao Parque Te-
mático de Santana, até quarta-feira.
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