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Maiastars 
volta a ganhar 
--> André Monteiro (ex-Ac. Porto) 
estreia-se a ganhar (25-24) no 
comando técnico das maiatas 

Novo treinador do Maiastars, André 
Monteiro, ex-treinador do Académico do 
Porto, estreou-se com uma vitória diante do 
CALE (25-24) em jogo disputado no último 
sábado, em Leça da Palmeira. Juntamente 
com o treinador seguiram para o emblema 
maiato a guarda-redes Andreia Costa, a 
central Cristiana Alves, a lateral Josefina 
Rodrigues e a ponta Bárbara Gandra. No 
caso de Andreia Costa trata-se de um 
regresso, dado que já representou o clube da 
Mala em anos anteriores. Embora 10.° 
classificado do Nacional feminino da I divisão, 
com 20 pontos e apenas quatro vitórias nos 
12 jogos realizados, o Maiastars tem em Ana 
Silva, ponta maiata que já apontou 95 golos, 
a melhor marcadora do campeonato, que 
segue liderado pelo Colégio de Gaia, 
vencedor do Alpendorada 34-31também no 
sábado. Restantes resultados: Madeira SAD-
-CS Madeira, 28-20; Juve Lis-JAC Alcanena, 
16-25; P. Manuel-Assomada, 24-27; 
Alavarium-ADA CJ Barros, 21-25. C. R. 
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ANDEBOL 

`Chicotada' no 
Arsenal da Devesa 
-, Gabriel Oliveira volta ao clube 
bracarense. Estreia acontecerá 
sábado, no dérbi com o ABC 

O Arsenal da Devesa tem novo treinador, 
Trata-se Gabriel Oliveira, técnico que já 
conduziu o emblema bracarense à primeira 
divisão nacional. Os maus resultados da 
equipa, última classificada do Andebol 1, 
apenas com derrotas nos 15 jogos já 
realizados e 15 pontos, ditaram a saída de 
Domingos Nunes, que na temporada 
passada conseguiu manter o clube na 
divisão principal. Ao que tudo indica também 
o plantei da formação de Braga será 
reforçado. A estreia de Gabriel Oliveira terá 
lugar precisamente no derby bracarense 
com o ABC, marcado para o próximo sábado, 
às 21 horas, no Flávio Sá Leite. C. R. 
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Challenge Cup 
no Funchal 
-, Madeira SAD acordou com ad-
versário russo realizar os dois 
jogos dos oitavos de final em casa 

O Madeira SAD vai disputar os dois jogos 
referentes aos oitavos de final da Taça 
Challenge em casa. O clube madeirense 
chegou a acordo com a equipa russa do 
Donbass Donetsk, adversária da 
eliminatória, e ambos os jogos irão realizar-
-se no pavilhão do Funchal, o que deverá 
acontecer nos dias 16 e 17 de fevereiro. Sem 
dúvida uma boa notícia para a equipa de 
Paulo Fidalgo, que assim evita deslocação 
longa e dispendiosa à Rússia. C. R. 
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ALAVARIUM                                  21

Treinador: Albano Lopes.
Andreia Madail; Carolina Loureiro, Sara
Domingues (2), Ana Silva, Mariana
Azevedo (3), Soraia Fernandes (3) e
Carolina Monteiro (4) - sete inicial -
Ana Ursu, Catarina Soares, Graça
Arango, Ana Sampaio (1), Cláudia Cor-
reia (1), Joana Espinha (6), Eulália Silva e
Beatriz Marques.

SIR/CJ BARROS                            25

Treinador: Miguel Catarino.
Diana Roque; Telma Amado (1), Car-
olina Gomes (6), Patrícia Fernandes (5),
Adriana Lage (5), Bárbara Ferreira (1) e
Adriana Barros (3) - sete inicial - Ana
Silva, Mihaela Talmaci, Mariana Sousa,
Ana Neves (2), Diana Norte, Carolina
Cintra, Sofia João, Miriam Almeida (2) e
Adriana Alves.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: Cristina Oliveira e
Eunice Oliveira (Aveiro).
Ao intervalo: 11-11.

Avelino Conceição

Num jogo em que o Alavarium
Love Tiles não pôde contar com
o treinador Carlos Neiva no
ban co - cumpriu castigo e viu
o jogo na bancada - a equipa
da Marinha Grande acabou por
causar surpresa em Aveiro, ao
vencer a formação que foi lide-

rada por Albano Lopes e que,
com esta derrota, desceu ao ter-
ceiro lugar da classificação.

O conjunto da casa até entrou
bem na partida, foi coman-
dando sempre o marcador, mas
sempre com o adversaria a não
descolar no marcador, sendo a
diferença nunca ultrapassou os
dois golos de vantagem. Isto
porque as aveirenses, algo des-
concentradas nas saídas para o
ataque, perderam algumas bo-
las que foram bem aproveita-
das pela marinhenses com al-
guns golos.

Apesar de algum desconforto
causado no público pelo jogo
menos conseguido do Alava-
rium Love Tiles, os seus adeptos
nunca deixaram de apoiar a
equipa aveirense, até porque,
do outro lado, estava uma das
melhores equipas deste cam-
peonato, como comprova o
quarto lugar que ocupa na ta-
bela classificativa. E com três
golos de vantagem a três mi-
nutos do intervalo, “deixou” que
o seu opositor fizesse um par-
cial de 3-0 e igualasse o mar-
cador ao intervalo.

Na segunda metade tudo foi
diferente, com a equipa visi-
tante a apresentar-se mais con-
centrada e concretizadora, com

destaque para Diana Roque,
guarda-redes que se sagrou
campeã nacional pelo Alava-
rium Love Tiles e que, com um
“punhado” de boas defesas, foi
mantendo o SIR 1.º Maio/Co-
légio João de Barros na discus-
são pela vitória.

Até que aos 40 muinutos de
jogo, a equipa visitante passa
mesmo para a frente do mar-
cador (15-16) e nunca mais dei-

xou a equipa de Aveiro “respi-
rar” e jogar um andebol pau-
sado. O confronto acabou por
se tornar num um jogo de ner-
vos para as aveirenses, como
comprovam os dois livres de
sete metros desperdiçados, que
deram ainda mais ânimo às ad-
versarias. 

Nos últimos dez minutos de
jogo, as forasteiras “fugiram” de -
fi nitivamente no marcador, aca-

bando por vencer com quatro
go los de vantagem, que espe-
lham a magnífica segunda par -
te que fizeram, contrastando
com uma exibição menos con -
se guida por parte da equipa
aveirense, num jogo por vezes
não muito bem jogado e com
tra balho regular da dupla avei-
rense.

O Alavarium Love Tiles so-
mou assim a primeira derrota

no campeonato, depois de ter
empatado em casa do líder Co-
légio de Gaia no final do ano
passado. E no próximo fim-de-
semana, a equipa orientada por
Carlos Neiva tem outro jogo de
elevado grau de dificuldade, ao
receber a forte equipa do Ma-
deira SAD, campeã nacional em
título. |

RESULTADOS

1.ª Divisão Feminina
12.ª Jornada

Madeira SAD-CS Madeira        28-20
Juve Lis-Alcanena                             16-25
Passos Manuel-Assomada        24-27
CA Leça-Maiastars                          24-25
Alpendorada-Colégio Gaia       31-34
Alavarium-SIR/CJ Barros          21-25
                                              J      V    E     D   GM-GS    P

Colégio Gaia         12   11    1      0  362-30635

Madeira SAD       12   10    1      1  361-25133

Alavarium               12       9    2      1  321-27832

SIR/CJ Barros      12       6    1      5  281-27625

Alpendorada        12       5    0      7  316-33922

Alcanena                  12       5    0      7  302-32122

CS Madeira            12       4    1      7  287-30221

Passos Manuel   12       4    0      8  263-28220

Assomada               12       4    0      8  288-32420

Maiastars                12       4    0      8  312-34320

Juve Lis                      12       4    0      8  273-29620

CA Leça                     12       3    0      9  285-33318

Próxima Jornada
SIR/CJ Barros-CS Madeira, Colé-
gio Gaia-Alcanena, Passos
Manuel-Maiastars, Alavarium-
Madeira SAD, Juve Lis-Alpendo-
rada e Assomada-CA Leça.

Alavarium surpreendido em casa
Desaire Depois do empate no final do ano no recinto do Colégio de Gaia, a equipa aveirense deixou uma pálida imagem
no novo ano, com uma derrota diante da formação da Marinha Grande e desceu à terceira posição

Andebol
1.º Divisão Feminina

Joana Espinha foi a aveirense mais efectiva, com seis golos apontados

RICARDO CARVALHAL

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,78 x 7,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78455160 08-01-2019

Sueca Gullden 
jogou grávida 

A sueca Isabelle Gullden 
ganhou a Champions pelo CSM 
Bucareste -, jogou grávida o 
Europeu, que terminou a 12 de 
dezembro. A jogadora desco-
nhecia o estado, revelando que 
vai dar à luz em julho. Gullden 
jogou sete desafios em 15 dias: 
"Sinto- me cansada, mas depois 
do parto quero regressar." rr 
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