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ANDEBOL 
Alavarium joga com polacas 
O Alavarium vai defrontar as polacas 
do SPR Pogon Szczecin, vice-
-campeãs em 2014/15, nos oitavos 
de final da Taça Challenge feminina. 
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Seleção deseja Mundial 
A Seleção feminina defronta, hoje, a 
Bielorrússia na qualificação para o 
play-off de acesso ao Mundial Japão-
-2019. No grupo 3, a jogar na Grécia, 
estão ainda a equipa anfitriã e Itália. A 
qualificação decorre até domingo. 
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A equipa sénior feminina do
Alavarium/Love Tiles vai jogar
com o SPR Pogon Szczecin, da
Polónia, nos oitavos-de-final da
EHF Challenge Cup, depois de,
no passado fim-de-semana, ter
ultrapassado na ronda 3 o ZRK
Krivaja, com vitórias conclu-
dentes (35-17 e 27-20) nos dois
encontro disputados em Aveiro.

O sorteio da quarta elimina-
tória, realizado ontem em Vie -
na, na Áustria, ditou que as avei-
renses tenham que defrontar a
equipa polaca, que actualmente
ocupa a quinta posição do cam-
peonato da Polónia, estando os
jogos agendados para  2 ou 3
(1.ª mão) e 9 ou 10 (2.ª mão) de
Fevereiro de 2019.

O clube aveirense terá, assim,
uma deslocação complicada,
apesar da cidade do clube que
vai defrontar, Szczecin, ficar
junto à fronteira com a Alema-

nha, havendo ainda a possibili-
dade de os clubes chegarem a
um eventual acordo para a rea-
lização dos dois jogos no mes -
mo local, sendo que aos res-

ponsáveis do Alavarium inte-
ressará mais jogar duas vezes
na Polónia.

Em termos desportivos, o
SPR Pogon apresenta-se como

uma forte equipas, com um
plantel composto por jogadoras
de forte complexão física e com
seis estrangeiras - uma monte-
negrina, uma sérvia, duas croa-

tas e duas italianas -  com des-
taque para a guarda-redes Mo-
nika Pruenters, titular da selec-
ção da Itália, que, curiosamente,
a equipa de Portugal irá defron-
tar amanhã, na fa se de qualifi-
cação para o Mundial Feminino
de 2019.

O Pogon Szczecin conta, no
seu historial em competições
europeias, presenças na EHF
Cup, prova de nível superior à
Challenge Cup, em 2015/16 e
2016/17, sendo que, na época
2014/15, se sagrou vice-campeã
da EHF Challenge Cup. Esta
temporada, eliminou as finlan-
desas do HIFK, na ronda ante-
rior (21-21; 33-22).

A equipa polaca será um ad-
versário ao nível das turcas, que
o Alavarium, na época passada,
defrontou também nesta fase
da competição, de onde o clube
aveirense nunca passou, mas
agora a formação de Carlos
Neiva vai mudar o “chip” para
o campeonato português. |

Andebol
EHF Challenge Cup

Alavarium/Love Tiles defronta
polacas do Pogon nos “oitavos”
Sorteio Equipa aveirense conheceu ontem o adversário em mais uma ronda da competição europeia.
Formação da Polónia apresenta no seu currículo a presença na final da prova na época 2014/15

Equipa do Alavarium vai defrontar uma formação poderosa nos oitavos-de-final da Challenge Cup

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Apresentada denúncia
e pedido para parar as
escavações no Rossio
Aveiro | P3

Construção de Parque
Canino já começou na
zona da Forca-Vouga
Aveiro | P5

Alavarium vai jogar
contra equipa polaca
na “Challenge Cup”
Andebol | P28

PERIGO IMINENTE COM
PRÉDIO ABANDONADO
Situações de risco em Azurva (Aveiro), como a existência de uma vala profunda junto
a um caminho ou um edifício em estado de degradação, preocupam moradores Página 12

Município, parceiros e patrocinadores apresentaram o evento Página 21

IExpoflorestal confirmadaI

Iem Albergaria em 2019I

EDUARDO PINA
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Académica 
procura vitória
diante do Monte

A Académica recebe, amanhã
às 18h00, no Pavilhão 1 do Es-
tádio Universitário de Coimbra,
o conjunto do Monte. Depois
do pesado desaire sofrido di -
ante do Alavarium, a turma aca-
demista, 6.ª classificada (6 pon-
tos, fruto de um triunfo e três
derrotas), pro cura o reencontro
com as vitórias diante de um
clube que ocupa o 3.º lugar, com
7 pon tos. |

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Para o 
subcapitão 
do Benfica, 
há equipas 
alemãs 
muito 
superiores 
às portu-
guesas, mas 
o TSV 
Hannover 
não está 
nesse lote 

Pivô croata Ilija Brozovic fez sete golos na vitória do Hannover por 41-36 sobre o Benfica 

Depois da derrota em casa do TSV Hannover (41-36), 
João-Pais garante que o Benfica não vai cometer os mesmos erros 

• • 

Agulaw Precisa 
de • a defesa 
O ponta encarnado elogiou 
a atuação dos rivais 
Sporting e FC Porto nas 
competições europeias e 
deseja que, para beneficio 
do andebol nacional, as 
duas equipas consigam 
seguir em frente 

MIGUEL G OU VEIA P !RE IRA 
••• Não se adivinha fácil a 
tarefa do Benfica, amanhã, na 
Luz, contra o TSV Hannover 
(Alemanha). Após um desaire 
por 41-36 na primeira mão, os 
encarnados precisam de anu-
lar uma desvantagem de cinco 
golos para garantir um lugar 
na fase de grupos daTaça EHF, 
a segunda competição de clu-
bes mais importante da Euro- 

pa. Crente na passagem da 
eliminatória, João Pais garan-
te que ogrupo comandado por 
Carlos Resende já sabe o que 
fez de mal no primeiro jogo. "A 
primeira coisa a corrigir é a de-
fesa. Se sofrermos 41 golos, 
nunca iremos ganhar. Esse 
tem sido o ponto assente do 
nosso trabalho nos últimos 
dias, para alterar° quefizemos 
de mal. Observámos vídeos 
durante a semana e estamos 
preparados para todas as difi-
culdades defensivas que o ad-
versário nos possa causar", 
assegurou o ponta-esquerda 
de 30 anos. 

Já com alguma experiência 
internacional, o subcapitão 
benfiquista considera que "o  

resultado da primeira mão não 
foi mau" e lembra que já pas-
sou por situações mais com-
plicadas. "Recordo-me de um 
jogo em que perdemos por 
sete e depois passámos, e ou-
tro em que anulámos uma 
desvantagem de dez golos. É 
preciso vero que foi bem feito, 
que foram os 36 golos marca-
dos, e melhorar o que correu 
mal, que foi a defesa.Temos de 
aproveitar o nosso ataque e 
não acredito que o Hannover 
seja tão eficaz na Luz", ante-
viu, elogiando os rivais na Eu-
ropa: "O Sporting está em boa 
posição para continuar na Liga 
dos Campeões e o FC Porto 
tem condiçõespara eliminar o 
Magdeburgo." 
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JOGA HOJE PARA O MUNDIAL 
A Seleção Nacional feminina joga hoje, pelas 
15h00 portuguesas, emAmyntaio (Grécia), 
frente à Bielorrússia, o primeiro encontro da 
fase de pré-apuramento para o campeonato 
do mundo de 2019. Itália e Grécia são as 
adversárias que se seguem no caminho das 
lusas. Já no acesso aos quartos de final daTaça 
Challenge, as polacas do SPRPogon serão as 
próximas opositoras do Alavarium. -R.G. 
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Iturriza tenta parar Marko Bezjak 

Dragão cheio para o Magdeburgo 
••• O Magdeburgo, que on-
tem ganhou por 33-29 na visi-
ta ao Bietigheim,17.° e penúl-
timo classificado da Bundesli-
ga, vai ser recebido por uma 
casa cheia no Dragão Caixa, 
domingo, às 18h00, em jogo 
da segunda mão da terceira e 
última eliminatória de acesso 
à fase de grupos da Taça EHF. 

O resultado - derrota por 26 -
23 - e a exibição do FC Porto 
em casa deste gigante do an-
debol mundial, que entre ou-
tras conquistas soma três Li-
gas dos Campeões e três taças  

EHF, entusiasmaram os adep-
tos azuis e brancos, tendo os 
bilhetes para o jogo esgotado 
ontem, ao início da tarde. 

A possibilidade de os portis-
tas causarem uma enorme 
surpresa, eliminando a equipa 
que foi finalista nas duas últi-
mas edições da prova, e a opor-
tunidade de ver alguns dos 
melhores jogadores do mun-
do, como o ponta-esquerda 
Matthias Musche, líder dos 
marcadores da Bundesliga, le-
varam a uma corrida aos in-
gressos. -RUI GUIMARÃES 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 15,82 x 7,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77817143 23-11-2018

PLAYOFF PARA MUNDIAL FEMININO 

Portugal quer surpreender 
IMA Seleção feminina quer sur - 
preender no Grupo 3 de apura-
mento para o playoff de qualifica - 
ção para o Mundial do Japão 
(2019), defrontando hoje a Bie 
lorrússi a, em prova a decorrer, até 
domingo, em Amyntaio , Grécia. 

"A equipa está muito motivada 
para este apuramento. Sabemos 
que, em termos de ranking, somos 
a terceira seleção do grupo e que 
apenas o primeiro classificado se  

apura, mas acreditamos que po-
demos fazer uma grande surpre-
sa", considerou o selecionador 
Ulisses Pereira. 

O adversário de hoje mete res-
peito. "A Bielorrússia é a grande 
favorita deste grupo, presença as-
sídua nas grandes competiçõeS. 
Precisamos de estar ao nosso me-
lhor nivel e transcendermo- nos 
para vencer. Acreditamos que é 
possível e temosestado a preparar  

com afinco este primeiro e decisi-
vojogo", garante Ulisses Pereira. 

Portugal defronta ainda a Itália 
(amanhã) e a Grécia (domingo), 
podendo também passar se for o 
Melhor 29  classificado entre as 
quat ro séries em competição. 

O playoff disputar-se- á entre 31 
de maio e 6 de Junho ele 2019. Para 
o Mundial já estão qualificados o 
Japão (anfitrião) e a França (cam-
peã em titulo). 
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ANDEBOL. O Alavarium vai 
disputar, em fevereiro, com as 
polacas do SPR Pogon Szczecin, 
vice -campeãs em 2014/15, os 
oitavos de -final.da Taça 
Challenge feminina. 
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CONFIANÇA. João Pais afinou detalhes no treino de equipa 

BOM MOMENTO 
É PARA APROVEITAR 
João Pais elogia 
qualidade das equipas 
portuguesas e acredita 
na passagem do Benfica 

ALEXANDRE REIS 

R O Pavilhão n" 2 da Luz já se en-
contra em contagem decrescente 
para a receção (amanhã, às17h00) 
aos alemães do TSV Hannover-
Burgdorf. E a confiança é grande 
entre os pupilos de Carlos Resen-
de, de maneira a serem anulados 
os cinco golos de desvantagem 
(36 -41) da la mão, numa elimina -
toda que dá o apuramento para a 
fase de grupos da Taça 

"Na Europa não há maus resul-
tados. Já estive a perder por sete 
golos e a equipa deu a volta à elimi-
natória. Temos de bom nesl e due - 
lo Os .36 golos marcados na Alema-
nha, que nos darão vantagem em 
caso de a eliminatória terminar 
empatada, pois não acredito que o 
adversário marque tantos golos 

ÁGUIAS JOGAM AMANHÃ NA LUZ 
COM A MISSÃO DE ANULAR A 
DESVANTAGEM DE CINCO GOLOS 
PERANTE O HANNOVER NA EHF 

aqui. Mas temos de melhorar de - 
fensivamente. Ninguém pode ga-
n har um jogo a sofrer 26 golos na T' 
parte e 41 no final", considerou 
João Pais, ponta do Benfica. 

Para o internacional, seria im-
portante as águias atingirem a 
próxima fase: "Estar na fase de 
grupos da ME é quase como estar 
na Liga dos Campeões. É uma pro - 
va muito forte, que nos dará a  

oportun idade de competir ao mais 
alto nível. Claro que o nosso gran-
de objetivo é a conquistado título, 
para na próxima temporada es-
tarmos nas Champions." 

Elogios 
João Pais referiu que as equipas 
alemãs não são nenhum proble-
ma: "1 lá duas ou très superiores 
às portuguesas, mas com as ou-
tras podemos bater- nos de igual 
para igual. Basta ver que perde 
mos só por cinco golos, fazendo 
um mau jogo, e que o FC Porto 
perdeu por três com hipóteses de 
passar. O Sporting também está a 
fazer uma boa Liga dos Campeões 
e a Seleção tem tudo para ir ao 
Europeu' 2020.0 andebol portu-
guês está num bom momento ao 
nível internacional." 

Uma Europa cheia 
de esperanças 
Não é só o Benfica que tem espe-
ranças na Europa. O FC Porto, 
derrotado (23-26) na Alemanha 
pelo Magdeburg, também pode 
reverter (domingo) a eliminató-
ria da EHE a seu favor. Já o 
Sporting encontra-se bem colo-
cado para a receção (amanhã) 
aos turcos do Besiktas, podendo 
apurar-se, em caso de vitória e 
derrota do Presov na Rússia, 
para a próxima fase da Liga dos 
Campeões. O Madeira SAD, que 
ganhou (37-21) na Holanda, tem 
tudo para estar nos 'oitavos' da 
Challenge, recebendo amanhã o 
Hurry Up, de Filipe Azenha. 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,95 x 7,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77817245 23-11-2018
•~IIM10131. 

1.\7flr Pr 

FC Porto muda 
o /namingt  

á? Para além da renovação 
no equipamento, os dragões 
comunicaram ontem na sua 
página que a equipa passará a 
chamar-se FC Porto Sofarma, 
numa parceria que terá efeito 
já no domingo, quando os 
azuis e brancos receberem os 
alemães do Magdburg, na 2L1  
mão cla 3d eliminatória da Taça 
EHF. o 
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João Pais elogia qualidade das equipas portuguesas
 
O Pavilhão nº 2 da Luz já se encontra em contagem decrescente para a receção (amanhã, às 17h00)
aos alemães do TSV Hannover-Burgdorf. E a confiança é grande entre os pupilos de Carlos Resende,
de maneira a serem anulados os cinco golos de desvantagem (36-41) da 1ª mão, numa eliminatória
que dá o apuramento para a fase de grupos da Taça EHF.
 
"Na Europa não há maus resultados. Já estive a perder por sete golos e a equipa deu a volta à
eliminatória. Temos de bom neste duelo os 36 golos marcados na Alemanha, que nos darão vantagem
em caso de a eliminatória terminar empatada, pois não acredito que o adversário marque tantos golos
aqui. Mas temos de melhorar defensivamente. Ninguém pode ganhar um jogo a sofrer 26 golos na 1ª
parte e 41 no final", considerou João Pais, ponta do Benfica.
 
Para o internacional, seria importante as águias atingirem a próxima fase: "Estar na fase de grupos da
EHF é quase como estar na Liga dos Campeões. É uma prova muito forte, que nos dará a
oportunidade de competir ao mais alto nível. Claro que o nosso grande objetivo é a conquista do
título, para na próxima temporada estarmos nas Champions."
 
Elogios
 
João Pais referiu que as equipas alemãs não são nenhum problema: "Há duas ou três superiores às
portuguesas, mas com as outras podemos bater-nos de igual para igual. Basta ver que perdemos só
por cinco golos, fazendo um mau jogo, e que o FC Porto perdeu por três com hipóteses de passar. O
Sporting também está a fazer uma boa Liga dos Campeões e a Seleção tem tudo para ir ao
Europeu'2020. O andebol português está num bom momento ao nível internacional."
 
Alexandre Reis
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A Liga dos Campeões de andebol 2019/20 continua no sábado com a receção dos polacos do Vive T.
Kielce ao Barcelona. O duelo disputa-se a partir das 17 horas portuguesas.
 
Ambas as equipas pertencem ao Grupo A e ocupam precisamente os dois primeiros postos da tabela.
O Barcelona lidera com 14 pontos em oito jogos, ao passo que o Vive Kielce conseguiu 12 no mesmo
período.
 
Um jogo que promete espetáculo.
   
  
 
     
    
     CÓD 433
 
Vive T. Kielce
     2.48
     
 
 
     
     Empate
     7.44
     
 
 
     
     Barcelona
     1.67
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Acredita na passagem do Benfica - Última Hora , Sábado
 
Por Alexandre Reis - Record
 
O Pavilhão nº 2 da Luz já se encontra em contagem decrescente para a receção (amanhã, às 17h00)
aos alemães do TSV Hannover-Burgdorf. E a confiança é grande entre os pupilos de Carlos Resende,
de maneira a serem anulados os cinco golos de desvantagem (36-41) da 1ª mão, numa eliminatória
que dá o apuramento para a fase de grupos da Taça EHF.
 
"Na Europa não há maus resultados. Já estive a perder por sete golos e a equipa deu a volta à
eliminatória. Temos de bom neste duelo os 36 golos marcados na Alemanha, que nos darão vantagem
em caso de a eliminatória terminar empatada, pois não acredito que o adversário marque tantos golos
aqui. Mas temos de melhorar defensivamente. Ninguém pode ganhar um jogo a sofrer 26 golos na 1ª
parte e 41 no final", considerou João Pais, ponta do Benfica.
 
Para o internacional, seria importante as águias atingirem a próxima fase: "Estar na fase de grupos da
EHF é quase como estar na Liga dos Campeões. É uma prova muito forte, que nos dará a
oportunidade de competir ao mais alto nível. Claro que o nosso grande objetivo é a conquista do
título, para na próxima temporada estarmos nas Champions."
 
Elogios
 
João Pais referiu que as equipas alemãs não são nenhum problema: "Há duas ou três superiores às
portuguesas, mas com as outras podemos bater-nos de igual para igual. Basta ver que perdemos só
por cinco golos, fazendo um mau jogo, e que o FC Porto perdeu por três com hipóteses de passar. O
Sporting também está a fazer uma boa Liga dos Campeões e a Seleção tem tudo para ir ao
Europeu'2020. O andebol português está num bom momento ao nível internacional."
 
2018-11-23 12:46:44.000
 
Record
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Vive T. Kielce-Barcelona: Catalães jogam na Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8e3cca59

 
- Última Hora , Sábado
 
Por Record - Record
 
A Liga dos Campeões de andebol 2019/20 continua no sábado com a receção dos polacos do Vive T.
Kielce ao Barcelona. O duelo disputa-se a partir das 17 horas portuguesas.
 
Ambas as equipas pertencem ao Grupo A e ocupam precisamente os dois primeiros postos da tabela.
O Barcelona lidera com 14 pontos em oito jogos, ao passo que o Vive Kielce conseguiu 12 no mesmo
período.
 
Um jogo que promete espetáculo.
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