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O ANDEBOL. Águas Santas, líder do 
grupo B, empatou (30-30) com o 
São Bernardo. Restantes jogos da 6.a 
jornada: Fafe-Arsenal (24-24), 
Belenenses-Boa Hora (34-31) e Xico 
Andebol-ISMAI (23-30). 
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Andebol
AC Fafe e Arsenal dividem pontos
No dérbi minhoto que animou a sexta jornada do grupo B da segunda fa-
se do campeonato nacional da I Divisão, AC Fafe e Arsenal Andebol dividi-
ram os pontos, após empate a 24 golos. Os restantes resultados da jorna-
da foram os seguintes:
Belenenses - Boa Hora, 34-31
Xico Andebol - ISMAI, 23-30
Ág. Santas - São Bernardo, 30-30
AC Fafe - Arsenal Andebol, 24-24.
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Grande Hotel do Luso recebe Curso de Delegados de Andebol
Estão abertas, até amanhã, as inscrições para o Curso de Delegados de Andebol
que o Conselho de Arbitragem da Federação vai organizar no Grande Hotel do
Luso, a 6 de Maio. As inscrições devem ser feitas via “online” no portal federativo.
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Avelino Conceição

Jogo em que se perspectiva-
vam dificuldades para a equipa
de Carlos Neiva, ou não tivesse
pela frente, nos quartos-de-final
da Taça de Portugal, o detentor
do troféu e campeão nacional
em título, factores mais do que
suficientes para colocarem à
prova a capacidade do Alava-
rium Love Tiles, que esta época
tem estado alguns furos abaixo
do que tem feito nas últimas
épocas.

Mas a equipa de Aveiro até
entrou bem na partida, coman-
dando o marcador nos primei-
ros dez minutos, mas perante
um adversário muito experien -

te, o que levou a que o equilíbrio
fosse a nota dominante nesta

primeira parte. O Alavarium vi-
via um período em que jogava

bem, podendo ter atingido a
maior diferença quando ga-

Boa réplica não foi suficiente
Derrota Alavarium Love Tiles falhou o apuramento para a “final four” da competição, restando-lhe
agora lutar por um honroso terceiro lugar do pódio no campeonato nacional
ALAVARIUM                                  23

Treinador: Carlos Neiva.
Andreia Madail; Maria Ramos (2), Car-
olina Silva (2), Ana Sampaio (3), Cláudia
Correia (3), Soraia Fernandes (3) e
Daniela Mendes (3) - sete inicial - Ana
Conceição, Joana Ferreira, Carolina
Loureiro (1), Nádia Gonçalves (3), Rita
Vieira, Soraia Domingues, Ana Abreu,
Eulália Silva (3) e Rebeca Freitas.

COLÉGIO DE GAIA                    28

Treinadora: Paula Castro.
Ana Ferreira; Carolina Monteiro (8), Fil-
ipa Fontes (2), Helena Soares (7), Nair
Pinho (4), Ana Gante e Patrícia Resende
(2) - sete inicial - Maria Rocha, Catarina
Mendes, Bibiana Sabino, Joana Re-
sende (5), Jéssica Ferreira, Melissa
Costa, Filipa Barbosa, Beatriz
Figueiredo e Ana Araújo.

Pavilhão do Alavariumn, em Aveiro.
Assistência: cerca de 280 espectadores.
Árbitro: Óscar Almeida e Luís Santos
(A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: António Brousse e
Cristina Oliveira (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 13-14.

Andebol
Taça de Portugal

nhava por 11-9 e desperdiçou o
12.º golo, deixando que a equipa
de Gaia recuperasse no marca-
dor e fosse mesmo para o in-
tervalo com uma vantagem de
um golo.

Na segunda metade, o Alava-
rium voltou a dominar no pri-
meiro quarto de hora, até per-
mitir que o Colégio de Gaia em-
patasse a 19 golos. A partir da-
qui, a formação aveirense evi-
denciou algum nervosismo e,
um parcial de 3-0 para a equipa
gaiense, como que colocou a
nu o espectro de mais um re-
sultado negativo, que acabaria
se verificar no final.

O Alavarium foi decaindo em
termos anímicos e acabou por,
nos últimos minutos, permitir
que o Colégio de Gaia marcasse
com alguma facilidade e pro-
vocasse um resultado desnive-
lado de cinco golos no final. Um
desfecho que não corresponde
à realidade do jogo, pois o Ala-
varium não merecia a derrota
por estes números, podendo
mesmo ter discutido de outra
forma o apuramento para a “fi-
nal four” da competição. |

Ana Sampaio, autora de três golos, numa entrada  fulgurante pelo lado esquerdo

RICARDO CARVALHAL
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Jornal Oficial do:

Tiago Pinho e Paula Rios dominaram a prova disputada no Dia da Liberdade Página 28

VÁRIAS OBRAS ESTÃO
PRESTES A ARRANCAR
NO CONCELHO
A Câmara Municipal de Aveiro faz um balanço positivo dos primeiros seis meses do actual
mandato e anuncia que há diversas empreitadas em fase de preparação  Página 3

iMeia-Maratona da Riai

ianimou Cidade dos Canaisi

EDUARDO PINA

25 de Abril celebrado
com cerimónias
e inaugurações
Aveiro, Vagos e Ovar | P5 e 6

Homem terá burlado
câmaras e instituições
em 265 mil euros
Oliveira de Azeméis | P13

Arte contemporânea
estará disponível 
em locais públicos
S. João da Madeira | P21

Requalificação
do Mosteiro de Arouca
arranca até ao Verão
Anúncio | P32

Alavarium falha
presença na “decisão”
da Taça de Portugal
Andebol | P29

“O mundo do trabalho
está a mudar”, avisa
comissária europeia
Entrevista | P6 e 7

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 10,14 x 14,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74694972 26-04-2018

Madeirenses despediram-se da Taça na Maia 

Sports Madeira lutou 
mas Maia está, apurado 
Era árdua a tarefa que o CS Madei-
ra tinha pela frente ontem no redu-
to do Maia, partida que colocaria 
uma das equipas na final a quatro 
da Taça de Portugal em seniores 
femininos de andebol. 
Vitória do Maia por 29-19, com 17-
9 igualmente favorável à equipa da 
casa. Um jogo muito complicado 
para as andebolistas comandadas 
pelo técnico Marco Freitas que 
continuando a época sem contar 
com alguma das suas principais re-
ferências tem vindo ainda assim a 
apresentar um conjunto que tem 
lutado de uma forma digna pelos 
resultados positivos. Ontem porém  

a missão era como se veio a com-
provar bem complicada. A equipa 
do Mia apresentou mais recursos 
que foi gerindo, enquanto que as 
madeirenses poucas soluções ti-
nha quebrando fisicamente sobre-
tudo na segunda parte. No lado do 
Sports Maria Kourdolos foi a me-
lhor concretizadora com cinco go-
los. 

O CS Madeira alinhou com Rosa 
Gonçalves, Diva Castro, Francisca 
Abreu (1), Maria Kourdoulos (5), 
Filipa Franco (3), Nádia Nunes, 
Odete Freitas (2), Jéssica Gouveia, 
Catarina Ascensão (4), Ana Pesta-
na (3) e Leonor Abreu (1) 
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Madeira SAD em destaque na Taça de Portugal 

Madeira Andebol está 
na 'final-four' da taça 
MADEIRENSES 
CONSEGUEM O 
PASSAPORTE PARA A 
FINAL A QUATRO 
COM MÉRITO 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A pouco mais de dois dias de ini-
ciar frente ao Colégio de Gaia a 
disputa da final do campeonato 
nacional da I Divisão em seniores 
femininos, o Madeira Andebol 
SAD carimbou ontem em casa do 
Assomada e com enorme mérito o 
passaporte para a final a quatro da 
Taça de Portugal. Vitória das ma-
deirenses por 29-16 com 14-9 ao 
intervalo também favorável às an-
debolistas comandadas pela téc-
nica Sandra Fernandes. 

Uma eliminatória que do lado 
do Madeira SAD requeria algum 
cuidado na gestão dos seus recur-
sos, mas que acabou por ser tam-
bém um encontro onde o domínio 
foi todo do conjunto da Madeira, 
quer do ponto de vista defensivo, 
quer em termos da organização  

atacante. E quando assim é tudo 
se torna mais fácil num jogo onde 
sobretudo na segunda parte o Ma-
deira SAD fez uma boa gestão do 
jogo não correndo riscos em de-
masia. 

O Madeira Andebol SAD ali-
nhou com, Isabel Góis, Anais Gou-
veia (2), Mónica Gomes (2), Ma-
riana Sousa, Beatriz Sousa (8), 
Márcia Abreu, Filipa Correia (1), 
Sara Gonçalves (4), Mónica Soa-
res (11), Mónica Correia, Renata  

Tavares (1) e Patrícia Morais. No 
lado na SAD de novo Beatriz e 
Mónica Soares foram as melhores 
marcadoras. Com  este resultado 
as madeirenses juntam-se ao Co-
légio de Gaia que numa partida 
muito disputa foi a Aveiro elimi-
nar o Alavarium por 28-22 e ainda 
ao Colégio João de Barros que por 
seu turno eliminou o Juventude 
de Lis por 17-12. Relembre-se a 
Taça de Portugal está nas mãos do 
Colégio de Gaia. 
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andebol – fase final grupo b

a
ndebol Clube de Fa-
fe e Arsenal da De-
vesa empataram 
ontem 24-24, em 

jogo a contar para a 6.ª 
jornada da fase final Gru-
po B do campeonato An-
debol 1.

Com este resultado, fa-
fenses e bracarrenses con-
tinuam acima da linha de 
água, mas ainda em posi-
ção delicada na luta pela 
manutenção.

Quem agravou a sua si-
tuação foi o Xico Andebol 
que perdeu ontem em ca-
sa diante do Maia/ISMAI, 
por 23-30, e está no últi-
mo lugar com 25 pontos.

Nos outros jogos reali-
zados ontem, o Belenen-
ses venceu em casa o Boa 
Hora, por 34-31 e o Águas 
Santas empatou com o
S. Bernardo (30-30) Arsenal da Devesa empatou em Fafe

AC Fafe e Arsenal 
empataram

D
R
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AC FAFE E ARSENAL 
EMPATARAM
Andebol Clube de Fafe e 
Arsenal da Devesa empata-
ram ontem 24-24, em jogo 
da 6.ª jornada da fase fi nal 
Grupo B.
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Os quartos de final da Taça 
de Portugal feminina 
apuraram as mai¢  fortes: 
Colégio de Gaia, Madeira, 
Maiastars e João de Barros 

••• Madeira SAD, Colégio de 
Gaia -asequipasquevão u-
tar o título nacional feminino 
de andebol-eaindaoMaiaStars 
e o Colégio João de Barros ga-
nharam lugar na final-four de 
Taça de Portugal, que decorrerá 
al9 e 20 de maio emVila Pouca 
de Aguiar. Nos quatro jogos de 
ontem, destaque-se que só o 
Maiastars se apurou a jogar em 
casa. O Colégio de Gaia irá de-
fender o troféu, mas foi quem 
mais sofreu. Com  três lesiona-
das, as campeãs entraram aper-
dercomoAlavarium, recupera-
ram antes do intervalo (13-14), 
masnosegundotemposóleva-
ram a melhor nos minutos fi-
nais. Carolina Monteiro, com 
oito golos, foi a melhor marca-
dora. —AUGUSTOPERRO 

PEMBVINO 

P Wi quartosdefinal 
Assomada-MadeiraSAD 16-29 
lizvelis-1..Mao/CJEtarros 1247 
Maiastars-CSMadeira 29-19 
Alav-arium-CotégiodeGaia 23-28 
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Tubarões querem Cavalcanti 
Com Kiril Lazarov, e tendo o internacional 
brasileiro João da Silva mais um ano de 
contrato, o Benfica poderá formar uma 
primeira linha de sonho caso mantenha 

Alexandre Cavalcanti. E a dúvida existe 
porque o jovem de 21 anos, mesmo tendo 

contrato para a próxima época, está a ser assediado por 
algumas das maiores equipas europeias. Os tubarões 
sabem que o lateral-esquerdo, tendo 2,02 metros e 
estando a ganhar no ataque a qualidade que há muito 
exibe na defesa, pode ser um talento de nível mundial. 

ANDEBOL Kiril Lazarov, lateral-direito macedónio que brilhou no 
Barcelona e tenta levar o Nantes às "meias" da Champions, é aposta 

BENFICA NEGOCHA MAIOR 
LEADOR DA HISTÓRIA 

LAZAROV É O MELHOR 
MARCADOR DE SEMPRE 

NA CHAMONS, 
FRENTE DE MOWBR ILIC 

(1006) E NIKOLA 
KARABATIC (999) 

ARSENAL 
BERNARDO 

COM AMBIÇÃO 
O Arsenal, ao empatar no 
recinto de um adversário 
direto - o Fafe -, e o São 
Bernardo, ao fazê-lo em casa 
do líder do Grupo B - o Águas 
Santas -, conseguiram 
pontos importantes na luta 
pela manutenção no 
principal escalão do andebol, 
isto apesar de ambos terem 
ambicionado mais, pois 
entraram no último minuto 
a vencer. Já o Belenenses 
reforçou a segunda posição 
ao bater o Boa-Hora. 

ANDEBOL 1 

C ,.'*:.4P0 6."JORNADA 
AC Fafe-Arsenal 2444 
XlooAndebol-NINAI 23-30 
AguasSantas-SãoBernardo 3040 
Beienensw.-13oa Hora 3431 
CLASSIFICAÇÃO 

J VEDM-5 P 
1° AguasSantas 6 4 2 O 186.163 43 
2.° Belenenses 6 3 1 2165-16446 
3.° Boa Hora 6 4 1 1 187-176.37.  
4.° 15MAI 6 3 O 3 164-155 33 
5° Arsenal 6 1 2 3 162166.29 
6.° AC Fafe 6 2 1 3 141-155 29 
7.° SãoBernardo 6 1 3 2 154-163 28 
8.° )0coAndebol 6 1 O 5 165.182 25 
PRÓXIMA JORNADA 7? 
DIA 28/04/2018 
ISMAI-Belenenses (18h00) 
Boa Hora'-Ágteas (21h00) 
Arsenal-XlcoAnClebo4(21h00) 
São Bernanio-AC Pata (18h00) 

Benfica está atentar 
assegurar um dos melho-
res jogadores de sempre, já 
com 52  títulos no currículo 
e vários recordes de golos. 
Falta o canhoto JAvArov 
deixar o Nantes, pelo qual 
ainda brilha 

anouniusaEs 
imo As negociações entre o 
Benfica e Kiril Lazarov, inter-
nacionale9x-capitão daMace-
dónia, estão adiantadas e o la-
teral-direito do Nantes, de 37 
anos, poderá em breve trans-
formar-se no jogador mais so-
nante do campeonato portu-
guês, ou não seja o canhoto de 
1,93 metros um dos nomes 
maisfamososdoandebolmun-
dial. 

Ao Benfica, que na próxima 
época se reforçará com o guar-
da-redes Borko Ristovski, vin-
do do Barcelona - também in-
temacional macedónio e ami-
gode T azarov—, e oponta-direi-
ta Carlos Martins, do ABC, fal-
tava um lateral-direito, pois a 
posição tem sido unicamente 
ocupada por Belone Moreira. 
Chegando a acordo com Laza-
rov, os encarnados não estarão 
apenas apreencherolugar: será 
o investimento num lider que  

levará a equipa para outros pa-
tamares, dada a experiência 
únicadoatirador.Lazarovjáfoi 
campeão da Macedónia, pelo 
Pelister (1998 e 2000); da Croá-
cia, pelo Zagreb (2000, 2001, 
2002,2007,2008,2009e2010); 
da Hungria, pelo Veszprém 
(2002, 2003, 2004, 2005 e 
2006); e de Espanha, pelo Bar-
celona (2014, 2015, 2016 e 
2017), tendo sido ainda cam-
peão europeu pelos catalães 
(2015) ejogadofinaisda Cham-
pions pelo Ciudad Real e pelo 
Atlético de Madrid. 

MasLazarovésobretudouma 
máquina defazergolos. Possui 
os recordes de 92 marcados 
numsóMundial, em 2009, e de 
61num Europeu, em 2012, nos 
anos em que capitaneou a Ma-
cedónia, e era até ao mês passa-
do oúnicojogadorcom mais de 
mil golos na Liga dos Cam-
peões.Comosatuais1212,con-
tinua a liderar destacado, es-
tandonestemomentopertode 
levar o Nantes às meias-finais 
daChampions,pois,naprimei-
ra mão, os franceses bateram o 
Skjem por 33-27, tendo o ca-
nhoto apontado mais três. 

Casado, com dois filhos e ir-
mão de Filipr a7atov,também 
intemacionalmacedónio,ola-
teral-direito é a prova definiti-
va de que o Benfica, ainda na 
discussão dotítulocomoSpor-
ting, pretende oferecer a Car-
losResendeumplantelquena 
próxima época permita lutar 
com argumentos mais fortes 
e, naturalmente, brilhar na 
Europa. 

zarov já festejou 52 conquisas
,  

cluindo 18 títulos nacionais e uni europeu La  

Reforços: Benfica também espera Borko 
Ristovski (Barcelona) e Carlos Martins (ABC) 
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ANDEBOL Na 63  jornada do 
Grupo B da fase final, o 
Belenenses venceu na receção ao 
Boa Hora (34-31) e beneficiou do 
empate do Águas Santas - que 
lidera com 3 pontos de vantagem 
sobre os azuis do Restelo - frente 
ao São Bernardo (30-30). Nas 
restantes partidas, o ISMAI foi 
vencer (30-23) ao terreno do Xico 
Andebol, enquanto o Fafe 
empatou (24-24) como Arsenal. 
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FADU  

ISMAI vence e 
está nas 'meias' 

Disputaram-se os quartos 
de-final dos Campeonatos Na - 
cionais Universitários, em 
Aveiro, e a equipa de futsal 
masculino do ISMAI esteve em 
destaque ao derrotar a atual 
campeã europeia, aAAUBI, por 
2-0. Nas 'meias' irá defrontar a 
AAC. O outro encontro será en-
Ire a AAUM e oIPL. No andebol, 
a AM vai medir forças com a 
UNL, enquanto a AEFEP de-
fronta aAEISEP. 

Na competição feminina, em 
basquetebol, AAUA tem en-
contro agendado com a UNL, e 
na outra meia-final, a AAC dA-
defronta a EFADEUP. No volei-
bol, a AA UM vai competir com 
a AEFEP por um lugar na final, 
enquanto a AEFADEUP de-
fronta a AEF'EUP. o 
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