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Alavarium 
vence e é 3.° 
--> Nacional feminino com-
pletou ronda 18 com duelos 
muito disputados 

O Alavarium venceu o Passos 
Manuel, por 26-21, no jogo a 
contar para a ronda 18 do 
Nacional maior feminino e 
manteve o 3.°lugar na tabela 
classificativa, a dois pontos do 
Madeira SAD, e a três do líder 
Colégio de Gaia. Melhor 
marcadora do jogo, com 7 golos, 
Mariana Faleiro, do Passos 
Manuel, não evitou, ainda assim, 
a derrota da sua equipa. Já o 
Alavarium estreou a ponta direita 
Joana Garcês (ex-Santa Joana). 
O CALE, de Leça da Palmeira, 
derrotou o JAC-Alcanena, por 25-
-28, vitória importante para as 
comandadas de Vasco Ramos  

I DIVISÃO FEMININA 
-,18.' Jornada 

ARC Alpendorada-CS Madeira 26-28 
Colégio de Gaia-Madeira SAD 23-24 
JAC Alcanena-CA Leça 25-28 
ADA CJ Barros-ASS Assomada 23-25 
NAAL Passos Manuel-Alavarium 21-26 
Juve Lis-Maiastars 24-23 

que ainda lutam pelo apuramento 
para os play-offs. A surpresa da 
jornada foi protagonizada pela 
Assomada, que venceu a SIR 1.° 
Maio por 23-25. Marta Coelho, da 
Assomada, foi a melhor 
marcadora do encontro com 5 
golos. A equipa lisboeta continua 
também na luta pelo apuramento 
para os play-offs. A Juve Lis 
derrotou o Maiastars, por 24-23, 
com a formação leiriense a 
ascender à 7.' posição, enquanto 
as maiatas seguem na sexta 
posição. Rita Campos e Patrícia 
Mendes, ambas com seis golos, 
foram as melhores marcadoras 
do jogo. CID RAMOS 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 17,24 x 20,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79265628 26-02-2019

ARTÍSTICA DE AVANCA        18

Treinadora: Ana Seabra.
Tiago Rocha; Tiago Marques (4), José
Machado (2), Tomás Resende (1), Edi Vi-
cente (2), João Lima (2) e Petru Michnea
(5) - sete inicial - Ruben Seixas, Gonçalo
Pinho, José Novo, Diogo Pereira (2),
Tomás Marques, Renato Rodrigues,
Migu, Heito Trettel, e Eduardo Oliveira.

SPORTING                                       18

Treinador: André Simão.
Pedro Tonicher; Dinis Real (2), Diogo
Costa, Tiago Lourenço (1), Gonçalo Cor-
reia (1), José Macedo e Miguel
Lourenço (8) - sete inicial - Tiago Alves,
Tomás Ferreira (1), Diogo Pinto, Daniel
Santo, Duarte Seixas, Eduardo
Guimarães (2), Pedro Abreu (1), Fran-
cisco Pinto e Rafael Santo (2).

Pavilhão Comendador Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 120 especta-
dores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 10-11.

Avelino Conceição

No “tiro de partida” para a fase
final de apuramento do novo
campeão nacional do escalão,
e depois de uma primeira fase
muito boa, onde só por uma
vez sentiu o sabor da derrota,
a Artística de Avanca recebeu
um Sporting - a quem venceu
nos dois jogos da primeira fase
-, num embate que se esperava
equilibrado, como de resto se
viria a confirmar ao longo do
jogo e no resultado final.

Numa disputa sempre muito
renhida, as equipas nunca con-

seguiram “fugir” no marcador,
dai que o suspense se foi man-
tendo ao longo do jogo, com
os fervorosos adeptos da casa
a puxar pela equipa orientada
por Ana Seabra , que depois de
um período menos bom a
meio da primeira parte, voltou
a mostrar ao seu “ADN”, jo-
gando o seu andebol de quali-
dade. E o resultado à saída para
o intervalo, com a vantagem
mínima (10-11) para o lado dos
jovens “leões” deixava “água na
boca” para a segunda metade.

A segunda parte acabaria por

manter um figurino da primei -
ra, com muito equilíbrio no
jogo, mas com a Artística de
Avanca mais empenhada e a
jogar olhos nos olhos da equi -
pa de Alvalade. Ao parcial de
3-0 do Sporting respondeu de
imediato a equipa local, vol-
tando a encostar no marcador
e empatou mesmo a 16 golos
quando o cronómetro assina-
lava poucos minutos para o fi-
nal do jogo.

A incerteza quanto ao ven-
cedor continuou a pairar no
pavilhão, pois qualquer das

equipas teve condições para
poder somar os três pontos.
Primeiro o Sporting, que de-
pois de ganhar vantagem de
um golo de vantagem, teve ain -
da a seu favor um livre de sete
metros, que a ter sido conver-
tido, praticamente “selava” a vi-
tória, brilhando na baliza da
casa Tiago Rocha. Depois, os
avancanenses,com posse de
bola, não só empataram a par-
tida, num grande golo de Petru
Michnea, como no último ata-
que poderiam ter chegado à
vitória.

Mas pouco depois acabaria
por soar o apito final, com uma
igualdade a 18 golos a assentar
bem às duas equipas, que so-
maram dois pontos cada, num
jogo quase sempre bem dis-
putado e com nota positiva
para o trabalho da dupla de ár-
bitros aveirenses. |

Equilíbrio confirmado
no pavilhão de Avanca
Empate Artística e Sporting proporcionaram um excelente jogo, com a incerteza
quanto ao vencedor a pairar até ao último minuto do confronto

Andebol
Nacional de Juvenis

RESULTADOS

Nacional de Juvenis Masculinos
1.ª Divisão - 2.ª Fase/Grupo A

Zona 2 - 1.ª Jornada
São Bernardo-Ginásio Sul          26-34
Artística Avanca-Sporting         18-18
Benfica-Zona Azul                            40-28
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Benfica                          1       1    0      0     40-28       3

Ginásio Sul                 1       1    0      0     34-26       3

Sporting                        1       0    1      0     18-18       2

Artística Avanca   1       0    1      0     18-18       2

São Bernardo          1       0    0      1     26-34       1

Zona Azul                    1       0    0      1     28-40       1

Próxima Jornada
Ginásio Sul-Sporting, São Bernar -
do-Benfica, Zona Azul-Artística
Avanca.

Tiago Marques foi um dos avancanenses mais efectivos

NUNO SANTOS
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ANDEBOL 

Leão Nikcevic 
no 'Sete Ideal' 

serviu Ivan Nikcevic, do 
Sporting, foi elei to para o 'Sete 
Ideal' da 13" jornada da Liga 
dos Campeões. O ponta-es-
querda dos leões foi conside-
rado o melhor jogador no seu 
posto específico, ao apontar 11 
golos, na vitória (32-31) do 
Sporting frente aos romenos 
do Dínamo Bucareste. 
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