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Notícias de desporto
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- Diogo Dalot quer jogar com Ronaldo
- Casilas renova no FCP
- Futuro de Samaris
- Treino da seleção
- Andebol feminino
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`Play-offs' 
definidos 
--> Quartos de final do Campeo-
nato da I Divisão feminina serão 
disputados a 6 de abril 

O Colégio de Gaia terminou na liderança a 
fase regular do Campeonato da I divisão 
feminina. A formação de Paula Marisa 
encerrou esta etapa a vencer, sábado, a SIR 
1.°Maio/ADA O Barros por 30-17, e no 
domingo a impôr-se ao Alavarium, por 26-
-19. Na segunda posição ficou o Madeira 
SAD., depois de também averbar duas 
vitórias no fim de semana, diante do CALE 
(31-20) e Maiastars (29-14), 
respetivamente. O Alavarium completou o 
trio da frente, ainda que a equipa de Carlos 
Neiva se despedisse com derrotas nas 
duas últimas jornadas: primeiro com o 
Alpendorada (25-26), depois com o Colégio 
de Gaia, 19-26. No quarto lugar 
ocupado já há algum tempo manteve-se o 
SIR 1-°Maio/C1 Barros, seguido do Sports 
Madeira, na quinta posição, e da Assomada, 
esta no sexto lugar. Ainda apurada para o 
play-off está a Juve Lis, que carimbou o 
apuramento ao vencer no reduto do Passos 
Manuel, por 20-17. Oitavo lugar ainda para 
o Alpendorada, a grande sensação da 
competição até ao momento. A vitória  

diante do Alavarium, por 26-25, ditou o 
apuramento para a fase final do 
campeonato. Com  o calendário dos play-
-offs já definido, os jogos referentes aos 
quartos de final, a iniciar a 6 de abril, serão 
os seguintes: Alpendorada-Colégio de Gaia, 
Juve Lis-Madeira SAD, Assomada-
-Alavarium e Sports Madeira — SIR 1.°Maio. 
A fase de manutenção será disputada de 6 
de abril a 18 de maio pelo Maiastars, Passos 
Manuel, JAC-Alcanena e CALE, sendo que, 
no final da competição, os dois últimos são 
despromovidos à segunda divisão. Ainda 
na fase regular várias jogadoras se 
destacaram, entre as quais, Mariana 
Agostinho (Passos Manuel), Soraia Almeida 
(Assomada), Carolina Silva (Alavarium), 
Helena Soares (Colégio de Gaia), Mónica 
Soares (Madeira SAD), Ana Silva 
(Maiastars), Catarina Mota (Alpendorada), 
Rita Campos (Juve Lis), Neuza Valente 
(JAC-Alcanena), Adriana Lage (Sir 1.°Maio), 
Cláudia Aguiar (Sports Madeira) e Maria 
Santos (CALE). CID RAMOS 

I DIVISÃO FEMININA 
-} 22.' Jornada (Última da Fase Regular) 

Alavarium - Colégio de Gaia 19-26 
Maiastars - Madeira Sad 14-29 
ASS Assomada - JAC Alcanena 31-24 
ADA °Barros - ARC Alpendorada 31-21 
CA Leça - Sports Madeira 23-36 
Passos Manuel - Juve Lis 17-20 
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Europa majoritária no Mundial 
-> Com total de 13 seleções, será 
o continente com mais vagas dis-
poníveis no Egito, em 2021 

A Federação Internacional de 
Andebol (IHF) já deu a conhecer o 
número de seleções a que cada 
continente terá direito no Cam-
peonato do Mundo de 2021, na que 
será a primeira edição da prova 
com a participação total de 32 
equipas. Assim, a Europa poderá 
apurar 13 seleções, África seis, 
América cinco, Ásia quatro e a 
Oceânia uma. O organismo inter-
nacional fez ainda saber ter reser-
vado um wild card, que pode pas- 

sar para dois, caso nenhuma 
seleção da Oceânia se qualifique 
nos cinco primeiros lugares da Taça 
Asiática. De salientar que há já 
duas seleções apuradas para o 
Mundial: a Dinamarca, campeã 
mundial, e o Egito, país anfitrião 
da prova. C. R, 
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mais andebol 

O ELEIÇÃO. Mikkel Hansen, 31 anos, 
lateral esquerdo do PSG e da seleção 
dinamarquesa, foi eleito o melhor 
jogador de 2018 pela federação 
internacional, É a terceira distinção 
do género na carreira do jogador. 
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0k: 
do que nos treino, no Pavi- 
adversários Olhão 2 da Luz. 

Ivan Nikcevic 
prefere 
concentrar-se 
na missão do 
tricampeonato 

jogador de 
Carlos Re-
sende, antes 

de se juntar 
aos demais no 

Paciente (im)paciente 
e o anfitrião mandão 
Pedro Seabra sente-se apto para levar o Benfica à vitória no dérbi de 
amanhã o Ivan Nikcevic, ponta dos leões, acredita no êxito do campeão 

5,1:?(;1(1 MIM IFI ÇANRIS/AÇF 

ror 

CÉLIA LOURENÇO 

A
fase final do grupo A do 
Andebol 1 arranca ama-
nhã com o FC Porto a re-
ceber o sempre incómo-
do Belenenses, às 20.30 

horas, e com o dérbi lisboeta no 
qual Benfica visita o Sporting, às 20 
horas. Pedro Seabra e Ivan Nikce-
vic, central e ponta de águias e 
leões, deram voz às aspirações das 
respetivas equipas. 

Recém-regressado de uma fra-
tura problemática no antebraço que 
o levou até à cirurgia, Seabra, médi-
co de profissão, garante que as ma-
zelas causadas pelo afastamento na 
Taça de Portugal às mãos do ABC -
maleita da qual o Sporting também 
padece, mas com o FC Porto como 
responsável - estão debeladas tal 
como aquela que o manteve afasta-
do da competição desde dezembro. 

«Estamos tristes por não termos 
cumprido o objetivo na Taça, 
contudo, o campeonato é o 
principal objetivo desde o 
início. Só o 1.2  classifica-
do tem acesso à Liga dos 
Campeões e queremos 
devolver o título ao Ben-
fica. Esta 1. jornada tem 
importância muito „«,-w,,, 
grande para as contas 
do campeonato», alu- 
diu Seabra, explican- 
do que já foi realizada 
«análise ao que foi fei- 
to de errado» na última 
vez que visitara os bicam-
peões nacionais e saíram de lá der-
rotados por um ponto (24-23), ten-
do o Benfica ganho pela mesma 
margem (26-25), há dez dias, na re-
ceção aos homens de Hugo Canela. 
«Acreditamos no nosso trabalho e 
vamos confiantes», assegurou o cen-
tral, satisfeito por os «tempos difíceis» 
da lesão fazerem parte do passado. 

«Estou a treinar há algum tem-
po, em busca da melhor forma e 
ritmo. Vou aparecer já quarta-feira 
[amanhã] dentro do que entendo ser 
o meu nível», salientou Seabra, um 
paciente... impaciente. «Costumo 
brincar que não sei se é uma mais va-
lia estar por dentro do assunto, por-
que é muito desconfortável estar 
neste lado. Sou um paciente impa- 

Após afastamento de três meses, 
Pedro Seabra acredita que vai apresentar-se 

ao nível que tinha antes da lesão 

SKOK EM AVALIAÇÃO 
Essa é uma certe-

za que Hugo Canela, 
ontem, ainda não tinha 

relativamente ao guarda-re-
des Matevz Skok, lesionado e 

ainda em avaliação, segundo fonte 
do clube, à semelhança de Carlos 
Ruesga, Frankis Carol e Edmilson 
Araújo. Apesar disso, Ivan Nikcevic 
confia no remédio para o sucesso no 
dérbi. «Temos de estar preparados 
para ganhar todas as partidas e pro-
curar a motivação no que estamos 
a defender e não nos adversários 
que enfrentamos», ressalvou o pon-
ta ao site do clube, ciente de não 
existirem segredos entre as equi-
pas. «Já disputaram muitos jogos 
entre si. Vai haver muita luta em 
cada jogada. Jogamos em casa e va-
mos demonstrar quem manda», as-
severou o montenegrino, ávido em 
«seguir o caminho que vai levar ao 
tricampeonato.» 

ciente, porque tinha vontade de vol-
tar o mais cedo possível, mas tive de 
ser um paciente consciente que só 
podia acrescentar valor à equipa es-
tando a 100 por cento», recordou o 
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UNIVERSITÁRIOS 
Bolsas para os melhores 
atletas/estudantes 
David Martins, João Pereira e Ana 
Moreira (BTT downhill), José Rebelo 
(andebol) e Inês Marques, Margarida 
Alves, Sofia Carvalhinhos, Raquel 
Santos, Joana Moreira e Márcia 
Cândido (futsal) foram os 
atletas/estudantes que, ontem, 
receberam bolsas de educação 
atribuídas pela Federação 
Académica do Desporto 
Universitário e pelos Jogos Santa 
Casa. Os 10 jovens foram escolhidos 
por se terem evidenciado a nível 
escolar e desportivo em 2018, 
recebendo, cada um, uma bolsa 
anual de 1000 euros. A cerimónia 
decorreu em Lisboa, com a presença 
do secretário de Estado da 
Juventude e Desporto e Juventude, 
João Paulo Rebelo. 
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ALAVARIUM                                  19

Treinador: Carlos Neiva.
Andreia Madaíl; Ana Silva (5), Mariana
Azevedo, Ana Sampaio (2), Joana Es-
pinha (3), Soraia Fernandes (2) e Car-
olina Monteiro (6) - sete inicial -
Carolina Loureiro, Rita Vieira, Soraia
Domingues, Joana Garcês, Greyce San-
tos (1) e Marques.

COLÉGIO DE GAIA                    26

Treinadora: Paula Castro.
Ana Ferreira; Ana Abreu, Bebiana
Sabino (2), Sandra Santiago (6), Maria
Duarte (4), Nair Pinho (2) e Patrícia
Lima(1) - sete inicial - Maria Rocha, Is-
abel Cardoso, Neide Duarte (1), Joana
Resende (7), Helena Soares (1), Ana
Gante (1), Filipa Barbosa, Sara Andrade
(1) e Ana Araújo.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 120 especta-
dores.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Cristina Oliveira e
Eunice Macedo (Aveiro).
Ao intervalo: 6-15

Avelino Conceição

Depois da inesperada derrota
no dia anterior diante do Al-
pendorada (25-26), a equipa do
Alavarium, que jogava as duas
últimas partidas da primeira
fase do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão Feminina diante
do seu público, não podia ter
tido uma prestação mais ne-
gativa, já que somou duas der-
rotas na jornada dupla do fim-
de-semana.

No último jogo de domingo,
diante de uma das mais sérias
equipas candidatas ao título
nacional, o Alavarium entrou
mal, pois, para além de ter so-
frido um parcial de 3-0 logo a
abrir, só marcaria o seu pri-

meiro golo quando a partida
já levava seis minutos. Uma si-
nal de alguma desconcentra-
ção ofensiva das aveirenses,
que ainda desperdiçaram um
livre de sete metros e acerta-
ram duas bolas nos postes.

Do fraco poder de finalização
das locais se foi aproveitando
a equipa gaiense, que, com-
posta por um lote de boas jo-
gadoras, foi dilatando o mar-
cador. Com uma inércia ata-
cante, motivada também por
algumas baixas na equipa, o
conjunto de Carlos Neiva ainda
tentou contrariar a eficácia de
um adversário poderoso, que
acabou por sair para o inter-
valo com uma confortável
vantagem de nove golos. O que
não foi de todo normal foi a
pouca eficácia das “donas da
casa”, que, provavelmente, te-
rão marcado o menor número
de golos numa primeira parte
de um jogo do campeonato.

Apesar de perspectivarem
dificuldades, a equipa do Ala-
varium reentrou em jogo de
forma surpreendente, reali-
zando uma fantástica segunda
parte. Abriu este período com
um parcial de 5-0, passando
de um desmotivador 6-15 para
um resultado mais condizente
(11-15) com o seu real valor.
Uma atitude que obrigou a trei-
nadora do Colégio de Gaia a
pedir um desconto de tempo,
na tentativa de travar o ímpeto
do Alavarium, que surgiu com-
pletamente transfigurado.

E nesta fase de maior empe-
nho da equipa aveirense, valeu
ao Colégio de Gaia, como de
resto já havia acontecido na
primeira parte, a extraordinária
exibição de Ana Ferreira entre
os postes, sem duvida a melhor
jogadora da equipa nortenha.
Com um “punhado” de gran-
des defesas, negou às aveiren-
ses a possibilidade de encos-

tarem no marcador, quando
reduziram a diferença para 19-
21 a cerca de dez minutos do
final, deixando a sensação de
que poderiam entrar na dis-
cussão do jogo.

Só que mais uma vez, e fruto
de algum desnorte ofensivo, o
Alavarium viu o Colégio de
Gaia fugir no marcador, para
não mais ser posto em causa
um triunfo que assenta bem à
a formação gaiense, com os
números finais a penalizar a
forma displicente com que a
equipa da casa encarou esta
partida, principalmente na ho -
ra de rematar à baliza. Bom tra-
balho foi o da dupla de arbi-
tragem aveirense. |

Displicência atacante
dita derrota pesada
Negativo Alavarium fechou a primeira fase do campeonato com uma má exibição
diante do candidato Colégio de Gaia, somando o segundo desaire em casa

Assomada
é o adversário
nos 1/4 Final
Agora vai jogar-se o
“Play-Off”, que começa a
6 de Abril, com o Alava-
rium, que terminou a pri-
meira fase na terceira po-
sição, a jogar com a
equipa do Assomada, que
se classificou no sexto lu-
gar. Os jogos do quartos-
de-final são jogados à
melhor de três - apura-se
para a meias-finais quem
somar duas vitórias -,
sendo que o primeiro
jogo é disputado no re-
cinto da equipa lisboeta, a
quem o Alavarium ven-
ceu os dois jogos na pri-
meira fase do campeo-
nato. |

Greyce Santos na marcação de um livre de sete metros

Andebol
1.ª Divisão Feminina

FPA/PHOTOREPORT.IN
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

19 DE MARÇO DE 2019 TERÇA-FEIRA, Edição n.º 11.275 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Padrasto e mãe 
julgados por abusos
Aveiro | P7

Alavarium defronta
Assomada no “play-off”
Andebol | P30

Obra, iniciada em 2017, representa um investimento superior a 1,9 milhões de euros Página 12

OLI EM TERCEIRO NO
“RANKING” DE PATENTES
Empresa de produção de autoclismos com sede em Aveiro ocupa um lugar de destaque
a nível nacional no que respeita ao número de patentes registadas a nível europeu Página 2

EDUARDO PINA

iNó viário da Barra e Costa Novai

iinaugurado no sábadoi
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Pedro Seabra marcado pelo leão Pedro Solha 

ANDEBOL 

Dérbi das palavras já começou 
••• Pedro Seabra, que reve-
lou ter sido "um paciente im-
paciente" enquanto esteve 
lesionado (fratura do cúbito 
dobraçoesquerdo), fezontem 
o lançamento da'fase final do 
Nacional de andebol, que tem 
dois jogos já amanhã, um de-
les o Sporting-Benfica — o ou-
tro é o FC Porto-Belenenses. 
"O campeonato é o nosso 
principal objetivo desde o iní-
cio da época, o primeiro clas-
sificado é o único que tem 
acesso à Liga dos Campeões e 
nós queremos ganhar o cam-
peonato e devolver esse título 
ao Benfica. Por isso, esta pri-
meira jornada, logo contraum 
adversário direto, tem uma 
importância muito grande 
para as contas", disse o central 
de uma equipa que acabou de  

ser eliminada da Taça de Por-
tugal. Igualmente afastado da 
prova-rainha, e em declara-
ções prestadas aosite do Spor-
ting, também Ivan Nikcevic 
abordou o encontro do João 
Rocha. "São equipas que já  

disputaram muitos jogos en-
tre si. Vai haver um dérbi e 
muita luta em cada jogada. 
Mas jogamos em casa e vamos 
demonstrar quem manda", 
assegurou o ponta-esquerda 
sérvio. -RURRYIBIARAES 
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DERBI PARA CURAR 

DUELO. Ivan Nikcevic e Pedro Seabra lançaram o jogo de amanhã no Pavilhão João Rocha 

Sporting recebe Benfica 
amanhã depois de ambas 
as equipas terem sido 
eliminadas na Taça 

JOSÉ MORGADO 

ei Sporting e Benfica, separados 
por apenas um ponto no início da 
segunda (e decisiva) fase do cam-
peonato, defrontam-se amanhã no 
Pavilhão J oão Rocha, casa dos leões, 
num encontro que - apesar de se 
tratar de uma primeira jornada -
pode ser muito importante nas 
contas do título. 

As duas equipas vêm de resulta-
dos... negativos, já que foram am-
bas eliminadas nos oitavos-.de-fi-
nal da Taça de Portugal, em deslo -
cações ao norte do país, no fim de 
semana. Os bicampeões nacionais 
perderam no Dragão Caixa, com o 
FC Porto (28-23), e os até então de - 
tentores da Taça cederam no sem - 
pre difíci I pavilhão do ABC, em Bra - 
ga, por 23 18. 

Ivan Nikcevic, uma das figuras d a 
equipa leonina, não poupa naspala-
vrase diz que o Sporting vai mostrar 
quem manda. "Os nossos adeptos 
sabem muito bem a importância 
deste jogo. Eles vão estar lá para nos 
ajudar. Precisamos deles para c um - 
prir os nossos objetivos e acredito 
que em casa vamos mostrar quem 
manda!" 

É que o Sporting perdeu três dos 
seus últimos quatro jogos diante do 
Benfica, com a única vitória a ter 
sido precisamente no João Rocha, 
na P volta daprirneira fase. O sérvio 
desvaloriza a motivação extra por 

DOMINGOS ALMEIDA UMA, 
'VICE' DAS ÁGUIAS PARA AS 
MODALIDADES DE PAVILHÃO, 
ESTEVE NO TREINO DE ONTEM 

defrontar um rival e lembra que o 
Sporting tem de vencer... sempre. 
"Temos de estar preparados para 
ganhar todas as partidas. Acho que 
temos de procurara motivação no 
que estamos a defender e não nos 
adversários que enfrentamos." 

Na Luz, o primeiro treino pós-eu - 
minação na Taça foi assistido de 
pertoporDomingos Almeida Lima, 
vice-presidente responsável pelas 
modalidades de pavilhão, que quis  

acompanhar de perto a equipa num 
momento importante. Em conver-
sa com os jornalistas, o central Pe-
dro Seabra, recuperado de lesão, 
assumiu a ambição de vencer em 

. Alvaiade. "Estamos tristes por não 
termos conseguido avançar na 
Taça, mas o nosso principalobjetivo 
desde início é o campeonato. Que-
remos devolver isso ao Benfica. E 
este duelo contra o Sporting tem 
uma importância grande para as 
contas. Analisámos o que fizemos 
mal mas acreditamos no nosso tra-
balho. Provámos contra eles há 
poucos dias que lhes podemos ga-
nhar", relembrou, em alusão ao re-
cente triunfo (9 de março) das 
águias sobre os leões, na Luz. o 

FC Porto começa 
no Dragão 

Tal como os rivais de Lisboa, o 
FC Porto também inicia ama-
nhã a sua participação na 2.a 
fase, com um jogo em casa 
diante do Belenenses, a últi-
ma equipa a garantir lugar 
neste lote de formações. Os 
dragões voltarão depois a re-
ceber os azuis do Restelo da-
qui a duas semanas, mas para 
os quartos-de-final da Taça. O 
outro encontro da La jornada 
(A. Santas-Madeira SAD) foi 
adiado para maio. 
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