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ANDEBOL 

Belenenses triunfa em casa 
--> Bateu o Arsenal Devesa por 34-
-25 emjogo em atraso da 16. g-jor-
nada do campeonato 

O Belenenses recebeu e venceu, 
ontem, o Arsenal C. Devesa, por 
34-25, no jogo em atraso relativo à 
16.ª jornada do Campeonato Ande-
bol 1, cumprida no passado dia 13. 
No Pavilhão Acácio Rosa, a equipa 
anfitriã liderou o marcador toda a 
partida. A formação bracarense en-
trou a perder (3-O), ainda recupe-
rou (4-3), mas a partir dos seis mi-
nutos, os pupilos de João Florêncio 
impuseram o ritmo de jogo e, com  

o decorrer da partida, a diferença 
no marcador foi-se acentuando. 
Ao intervalo, o Belenenses já ven-
cia por 19-8. O Arsenal não conse-
guiu encontrar melhores soluções 
para contrariar a equipa do Reste-
lo que geriu a vantagem até ao fi-
nal e venceu por 34-25. 

Fábio Semedo, do Belenenses, e 
Manuel Sousa, do Arsenal Devesa, 
foram os melhores marcadores das 
respetivas equipas, com 9 golos cada. 

Após a realização deste jogo, o 
Belenenses é sexto classificado, 
com 37 pontos, enquanto o Arse-
nal é 12.2, com 24. 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72999077 08-01-2018

I Divisão Nacional
Arsenal da Devesa
perde no Restelo 
no acerto 16.ª jornada 
A equipa bracarense do Arsenal
da Devesa perdeu ontem, na
deslocação ao Belenenses,
por 34-25, em jogo que estava
em atraso da 16.ª jornada do
Campeonato Nacional de Ande-
bol da I Divisão.
frente do marcador durante toda
a partida, e Arsenal Devesa não
encontrou melhores soluções pa-
ra contrariar o andebol apresen-
tado pelos azuis do Restelo.
Fábio Semedo, do Belenenses e
Manuel Sousa, do Arsenal Deve-
sa, foram os melhores marcado-
res no Restelo, com 9 golos cada. 

§andebol
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Europeu de 
andebol joga-se 
de 12 a 28 
Disputa-se de 12 a 28 de Janeiro 
o Campeonato da Europa de 
Andebol. A Croácia é a anfitriã e 
vai tentar melhorar a medalha 
de bronze conquistada em 2016. 

Já a campeã Mundial, França, 
que é a principal favorita à vitó-
ria, procura o seu quarto título. 

Por sua vez, a Dinamarca, 
ouro nos Jogos Olímpicos do 
Rio'2016, é outra candidata de 
respeito, assim como a Alema-
nha, campeã europeia em título. 

Serão ainda intervenientes 
neste Europeu a Suécia;  Islân-
dia, Sérvia, Bielorrúsia, Austria, 
Noruega, Montenegro, Macedó-
nia, Eslovénia, Espanha, Hun-
gria e Rep. Checa. 
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Portugal joga 
amanhã com 
a Argentina 
Depois de ter participado no 
Troféu Carpati, a selecção na-
cional de andebol regressou on-
tem de manhã a Portugal, mais 
propriamente para o Luso, para 
continuar a preparação para a 
qualificação do `play-off' de 
acesso ao Mundial de 2019. 

Nesse sentido, amanhã Portu-
gal defronta a Argentina, em 
jogo particular que se realiza em 
Avanca. 

No Torneio de qualificação 
para o `play-off' de acesso ao 
Mundial, os adversários a equi-
pa lusa serão Chipre, Kosovo e 
Polónia. A competição disputa-
se de 12 a 14 deste mês. 
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João Ferraz 
marcou três 
pela selecção 
Portugal perdeu a final do Troféu 
Carpati, no sábado, ao ser derro-
tada por 26-23 pela Roménia, se-
lecção anfitriã deste torneio de 
preparação para a qualificação 
para o `play-off' de acesso ao 
Mundial de andebol de 2019. 

Um dia depois da vitória sobre 
a Tunísia, por 33-29, a selecção 
portuguesa esteve quase sempre 
por baixo frente à congénere ro-
mena, que chegou ao intervalo a 
vencer por 15-10. Fábio Maga-
lhães, com quatro golos, foi o 
melhor marcador de Portugal, 
seguido do madeirense João 
Ferraz, com três, os mesmos que 
Diogo Branquinho e Daymaro 
Salina. 
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tos, tendo somado apenas 
duas vitórias e dois empa-
tes, entremeadas com 13 

comandava os juniores do clube. estreia-se com o arsenal da devesa

derrotas (não vence há 10 
jogos, nove deles relativos 
ao principal campeonato 

português).
A estreia do novo téc-

nico dos vimaranenses es-
tá agendada para o dia 20 
de janeiro, altura em que 
o CD Xico Andebol rece-
be o também "aflito" Ar-
senal da Devesa, a par-
tir das 18h00, em partida 
relativa à 18.ª jornada do 
Andebol 1.

As duas equipas mi-
nhotas têm os mesmos 
pontos (23), mas o conjun-
to de Braga somou mais 
uma vitória (tem três) e 
tem menos um empate 
(um contra dois da equi-
pa de Guimarães) e uma 
derrota a menos (12 desai-
res contra 13 do CD Xico). 

Novo técnico do CD Xico rendeu Eduardo Fernandes

 pedro vieira da silva

R
ui Carvalho foi con-
firmado como novo 
treinador do CD Xi-
co Andebol. A dire-

ção do clube vimaranen-
se, presidida por Alves 
Pinto, apostou numa so-
lução interna.

Gustavo Castro – que 
desempenhava as fun-
ções de técnico-adjunto 
– e Meira (treinador de 
guarda-redes) irão con-
tinuar a formar a equipa 
técnica dos vimaranenses.

O CD Xico Andebol 
ocupa a 13.ª e antepenúl-
tima posição na tabela da 
I Divisão, com 23 pon-

D
R

Treinador Rui Carvalho
certo no CD Xico Andebol
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Alffiffik  013BENSB VBICE 
ARSBIAL E MITA SEXTO LUGAR 
Em jogo que se encontrava em atraso da 16.a 
jornada, o Belenenses recebeu e venceu 
ontem o Arsenal por 3425, consolidando o 
sexto lugar da classificação agora com quatro 
pontos de vantagem sobre o Águas Santas -, o 
último a dar acesso à fase final do campeona-
to. Fábio Semedo e Nuno Santos, com nove e 
oito golos, respetivamente, foram os homens 
em destaque nos azuis. —La 
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Andebol BOANDINISGS 

mace Amaral 
e segura sexto lugar 
• O Belenenses recebeu 
e venceu, ontem, o Arse-
nal, por 34-25, e consoli-
dou o sexto lugar no cam-
peonato. No encontro em 
atraso da 16.1  jornada, Fá-
bio Semedo (9 golos) e Nu-
no Santos (8) destacaram-
se na formação do Restelo. 
Manuel Sousa (9) foi o mais 
certeiro nos minhotos. 
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ANDEBOL 

Fábio Semedo goleador 
no triunfo do Belenenses 
it Em jogo adiado da 16.° ronda, o Bele-
nenses venceu (34-25;19-8 ao int.) em casa 
o Arsenal e consolidou o 6.° lugar do cam-
peonato. Fábio Semedo (9 golos) e Nuno 
Santos (8) foram os trunfos do Restelo. 
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