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Dragões na liderança 
Ultrapassam Sporting, mas têm mais um jogo  o  Bateram Boa Hora em 
encontro antecipado da 16.a ronda  o  Sábado voltam todos à ação 

ÁRBITROS 
Nuno Marques e João Correia 

32 
9 INTERVALO 16 

ANDEBOL 
J 

Por 

SOFIA COELHO 

Diogo Valério (GR)  
Manuel Gaspar (GR/1) 
Vasco Ribeiro (GR) 
João Raquel (2) 
Francisco Tavares (4) 
Marcos Araújo 
Rui Barreto (2) 
André Alves (2) 
Ricardo Queirós (1) 
Nuno Pinto 
Pedro Santana (2) 
Tiago Figueiredo (2) 
Pedro Costa 
Uros Markovic (1) 
João Pedro Gomes (3) 

LUES SANTANA 

Thomas Bauer (GR)  
Alfredo Quintana (GR) 
Leandro Semedo (1) 
Yoan Balazquez (1) 
Miguel Martins (3) 
Djibril M'bengue 
Angel Hernández  (4) 
Rui Silva (4) 
Daymaro Salina (3) 
Leonel Fernandes (2) 
Alexis Borges (4)  
Diogo Branquinho (1) 
António Areia (1)  
André Gomes (2) 
Miguel Alves (4)  
Fábio Magalhães (2) 

MAGNOS ANDERSSON 

modaliabola.pt  

MAIS DESPORTO 
Dragão André Gomes escapa-se à tentativa de marcação do ponta-direita Nuno Pinto ALEXANDRE PONA/ASF 

ANDEBOL — ANDEBOL 1-16.'JOR. 

Pavilhão Fernando Tavares, 
em Lisboa 

BOA HORA • FC PORTO 

O
FC Porto venceu ao Boa 
Hora por 32-20, em en-
contro antecipado da 16.,  
jornada, e colocou-se na 
liderança do Andebol 1, 

ultrapassando o Sporting, que tem 
menos um jogo — ambos voltam à 
ação este sábado, na 15.a ronda, an-
tes da pausa para o Natal e compro-
missos da Seleção. 

Os visitantes dominaram a pri-
meira parte e chegaram ao interva-
lo a vencer por sete golos (16-9), 
embora os jogadores do Boa Hora te-
nham obrigado Thomas Bauer a al-
gumas boas defesas, incluindo a de 
um livre de 7 metros. Mas o guar-
da redes dos dragões cumpriu e aju-
dou a equipa a manter a vantagem 
folgada, marcando o derradeiro golo 
já com os 30 minutos cumpridos —
Miguel Martins, de livre de 9 me-
tros. Angel Hernández foi o mais 
concretizador no primeiro tempo, 
com 4 golos. 

O público foi acarinhando a equi-
pa da casa com palmas e o Boa Hora 
até entrou com maior ritmo e mais  

concretizador na segunda parte, 
marcando os primeiros dois golos e 
conseguindo reduzir a desvantagem 
para quatro golos (14-18 e 15-19) —
até o guardião Manuel Gaspar mar- 

EXAGERADO 

4(  É complicado jogar com uma 
equipa como o FC Porto, com o seu 
poderio. Falámos ao intervalo, retificamos 
e entrámos melhor na 2.' parte. 
Chegámos a estar com diferença de 4/5 
golos, mas o FC Porto rodou a equipa e 
tem jogadores bons. Cavou este fosso, 
exagerado em relação ao que se passou 

LUIS SANTANA 
Treinador do Boa nora 

cou 1 golo. Mas os dragões não per-
deram intensidade e aceleraram até 
aos 20-32 finais. 

O técnico do FC Porto não esta-
va propriamente satisfeito com a 

FELIZ 

4(  Estou feliz por termos ganho e 
por não haver lesões, mas não foi o 
nosso melhor jogo. Perdemos o foco e 
a energia na 2.' parte. Tínhamos de 
estar concentrados. Estão já a pensar 
no Natal! Os jogadores precisam de 
descanso, mas também de fazer bons 
treinos e vem aí a Seleção... 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do FC porto 

prestação dos pupilos e mostrou-se 
preocupado com os meses que se 
avizinham. «Têm folga de 23 a 27, 
mas depois temos sete jogadores na 
Seleção, que vai estar em estágio a 
partir de 27 e jogar em janeiro [Tor-
neio Yellow Cup, na Suíça]. Quando 
regressarem, temos logo jogos. Vai 
estar a decorrer o Mundial e o cam-
peonato português não pára! É in-
crível, não percebo», apontou 
Magnus Andersson, que defronta-
rá o Sporting por duas vezes em ja-
neiro, para o campeonato e Taça de 
Portugal, além de continuar em 
ação na Taça EHF. «Acho que temos 
oito jogos em fevereiro e oito em 
março. No início de abril, a Seleção 
tem apuramento para o Europeu. 
Estou receoso.» 

Têm a palavra 

Colégio de Gaia reparte 1.° lugar 
--> Venceu (38-29) o Maiastars, 
ontem à noite, no jogo da 4.-g jor-
nada que permanecia em atraso 

O Colégio de Gaia somou a 10.a 
vitória consecutiva no campeona-
to. A formação orientada pela pro-
fessora Paula Marisa soma por vi-
tórias os jogos disputados. Em jogo 
em atraso da 4.2  jornada, as gaien-
ses venceram o Maiastars por 38 - 
-29. Após esta vitória, o emblema 
de Gaia reparte a liderança com o 
Madeira SAD, com 30 pontos. 

Cedo o Colégio de Gaia ganhou 
vantagem, sempre nos três golos  

de diferença, dilatado com o pas-
sar do tempo, até atingir o interva-
lo a vencer por 21-14. No segundo 
tempo a toada de jogo manteve-se, 
sempre com o conjunto gaiense na 
liderança, para a qual o registo de 
11 golos de Neide Duarte, jovem jo-
gadora que é uma das revelações da 
temporada, foi fundamental. Real-
ce ainda para os seis tentos apon-
tados pela central Patrícia Lima. No 
conjunto maiato a melhor marca-
dora foi a argelina Souad Feraoune, 
com 8 golos, bem secundada por 
Catarina Saldanha e Maria Cerquei-
ra, com 5 golos cada. CID RAMOS 

Benfica adiado e Seabra operado 

A equipa do Madeira SAD ficou retida no aeroporto do Funchal, devido ao mau tem-
po, e não conseguiu viajar para Lisboa, onde deveria visitar o Benfica, em jogo da 15.' 
jornada, às 18.30 horas de ontem. O encontro foi adiado para data a agendar, segun-
do informação da Federação de Andebol de Portugal e do Benfica. 

Mesmo que o encontro se tivesse realizado, os encarnados não poderiam contar 
com Pedro Seabra, operado ao braço esquerdo, anteontem, na sequência de lesão con-
traída no jogo do último sábado, frente ao Maia/ISMAI (triunfo do Benfica, por 30-29). 
«Pedro Seabra sofreu um traumatismo direto sobre o antebraço esquerdo. do qual 
resultou fratura óssea da ulna. O central [...] foi submetido a uma intervenção cirúr-
gica, que decorreu sem intercorrências», informou o clube da Luz, ainda antes de se 
saber que o jogo tinha sido adiado. Seabra, 28 anos, está a cumprir a segunda tem-
porada no Benfica, tendo vindo do ABC em 2017. O Benfica está em 3.° no Andebol 1, 
com menos um jogo do que o Sporting e menos dois do que o FC Porto. 
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SEABRA OPERADO 
O andebolista Pedro 
Seabra, do Benfica, foi 
operado depois de ter 
sofrido um traumatis-
mo no antebraço es-
querdo, revelou ontem 
o clube da Luz. 
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ANDEBOL 

JOGO CANCELADO 
O jogo Benfica-Madeira SAD, 
a contar para a 15.a jornada 
do Campeonato Nacional de 
Andebol, foi cancelado. A par-
tida estava agendada para on-
tem, mas a formação insular 
não conseguiu viajar para 
o Continente devido às más 
condições climatéricas. 
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PRÉMIOS O Feirense realizou,
no último domingo, a sua 17.ª
Gala, evento que decorreu no
Europarque (Santa Maria da
Feira) e que teve como pon to
mais alto a entrega do troféu
“Rodrigo Nunes - Personali-
dade do Ano”, que foi atribuído,

a título póstumo, a Marcolino
de Castro. Maria Adelina Cas-
tro, uma das filha do ex-presi-
dente do Feirense, subiu ao
palco para receber o prémio
das mãos do presidente do clu -
be, Rodrigo Nunes. 

Na Gala Centenária foram

ainda destacados o guarda-re-
des Caio Seco (Atleta Profis-
sional do Ano), Emídio Sousa
(Sócio do Ano), Carlos Barbosa
(Treinador do Ano) e Manuel
Miranda (Dirigente do Ano).

Durante a gala foram pre-
miados, também, outros atle-

tas do clube que se distingui-
ram na última época, a saber:
Tomás Moreira (Futebol de 7),
Tiago Ferreira (Judo), Eduardo
Rocha (Andebol), Mariana Ne-
ves (Atletismo),  Pedro Rosas
(Futebol de 11), Gaspar Pereira
(Ginástica), Luís Caratão (Ba-
sebol), João Matias (Ciclismo)
e Mariana Martins (Natação).

Vários momentos de vídeo
marcaram a festa centenária
do clube, cabendo a Rodrigo
Nunes encerrar a gala. MS

Santamarianos distinguem
melhores do ano
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Diogo Carvalho prepara-se para marcar um golo da Académica no triunfo por 26-36

Académica soma vitória folgada
na visita ao reduto do Besteiros

A Académica somou novo
triunfo no Nacional da 3.ª Di-
visão, ao vencer no reduto do
Besteiros, por 26-36, termi -
nan do a primeira volta na 5.ª
posição.

A equipa principal dos estu-
dantes encontrou uma equipa
aguerrida, que levantou mui-
tas dificuldades no plano físico,
num desafio que teve quatro
cartões vermelhos directos
(três para os anfitriões e um
para os estudantes), tornando
o espectáculo mais feio e que-
zilento. 

A história do jogou conta-se
de forma simples, uma vez que
a Académica impôs-se gra-
dualmente no jogo, sentindo,

no entanto algumas dificulda-
des para se destacar no marca -
dor, o que levou a que o jogo
fos se para o intervalo com
uma diferença de apenas cinco
golos (13-18). A Académica
mostrou algumas dificuldades
em conter o poderio físico do
adversário, ainda assim obteve
uma vitória confortável, con -
so lidada na segunda metade
do encontro, registando assim
um final de primeira volta po-
sitivo e deixando ainda tudo
em aberto pela discussão de
um lugar de acesso à 2.ª fase. 

Destaque para os 10 golos
apontados por Luís Santos e
os oito de Duarte Messias.

A equipa de veteranos da
Académica ficou no 2.º lugar
no 1.º Festand Andebol Mas-
ters, organizado pelo Acadé-

mico do Porto, tendo apenas
sido derrotada na final por um
mais “jovem” Gondomar, isto
depois de empatar com o Gaia
e vencer o anfitrião Ac. Porto.

Os iniciados, por seu turno,
receberam e bateram o Fei-
rense B, por 40-26. Em evidên-
cia esteve David Machado au-
tor de 14 golos da turma aca-
demista, bem secundado no
capítulo da finalização por Da-
vid Santos e João Abade, cada
um autores de oito golos. |

Académica somou
em Besteiros
a segunda vitória 
consecutiva depois
de ter superado 
o Carregal do Sal

Andebol
Balanço
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A selecção regional de Inicia-
dos Femininos da Associação
de Andebol de Viseu conseguiu
o apuramento para a Fase Fi-
nal Nacional que se realiza em
Maio de 2019, nos dias 10, 11 e
12, em local ainda a definir.

É o segundo ano que a As-
sociação de Andebol de Viseu
participa nesta competição e
consegue o apuramento para
a fase final, onde estarão seis
selecções representantes das
associações da Madeira, Porto,
Algarve, Aveiro, Leiria e Viseu.

A participação na primeira
fase da Zona 1, que decorreu
em Amarante, foi extrema-
mente positiva para as atletas

viseenses, que competiram
frente às selecções de Braga,
Porto e Aveiro, que normal-
mente disputam os primeiros
lugares na Fase Final.

A selecção viseense deu uma
excelente resposta em todos
os encontros. Embora derro-

tada pelas congéneres de Porto
e Aveiro, conseguiu levar de
vencida a selecção de Braga e
alcançou assim o apuramento
para a fase decisiva do Torneio
Nacional de Selecções Regio-
nais, que vai ajudar a consoli-
dar a aposta feita pela Asso-

ciação de Andebol de Viseu, no
andebol feminino, nos últimos
anos.

Carolina Ambrósio (EA Moi-
menta Beira), Germana Rosá-
rio e Ana Oliveira (AC Oliveira
de Frades), Inês Pinto, Leonor
Amaral, Jéssica Pinto e Beatriz
Rosa (Andebol/AE SC Dão),
Ana Cordeiro e Gabriel Anceriz
(ASCD SM Mato), Joana Al-
meida e Mariana Silva (Acadé-
mico), Maria João Matos, Ma-
ria Nogueira e Matilde Brazeta
(Academia de Andebol de S.
Pedro do Sul) foram as atletas
que representaram Viseu na
prova. A comitiva viseense foi
liderada pelo coordenador e
treinador Nikolai Bodourov,
além dos 'adjuntos' Paulo Al-
meida e Jorge Morais. |

Andebol
Torneio Nacional 

Selecção regional garante presença 
inédita na fase final em Maio de 2019

Equipa de Iniciados Femininos competiu em Amarante

DR
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Académico continua na
corrida pelo apuramento

Silvino Cardoso

O Académico de Viseu man-
tém-se na ‘briga’ por um lugar
na fase final do campeonato
regional de seniores masculi-
nos organizado pela Associa-
ção de Andebol de Aveiro. Na
7.ª jornada da prova, a forma-
ção viseense empatou a 30
golos diante do Alavarium AC,
no Fontelo, mantendo assim
o terceiro lugar da 1.ª fase.

Foi o encontro que dominou
as principais atenções da jor-
nada entre duas equipas apos-
tadas em chegar à fase se-
guinte, tendo terminado com
uma igualdade que espelha o
equilíbrio entre viseenses e
aveirenses, vice-líderes da
prova. 

O Académico concluiu a 7.ª
ronda com 15 pontos, menos
três do que o Alavarium e me-
nos seis do que o líder Estar-
reja AC, mas a formação vi-
seense, orientada por Rafael
Ribeiro, tinha menos um jogo
realizado do que os dois con-
correntes. 

Ontem, à hora de fecho
desta edição, o Académico
cumpria esse mesmo jogo em
atraso, no Pavilhão do Fontelo,
frente ao ACD Monte, que par-
tia como 4.º classificado.

Nos restantes encontros da
7.ª ronda, as outras três equi-

pas da Associação de Andebol
de Viseu somaram derrotas e
com resultados algo desnive-
lados.

A ADEF de Carregal do Sal
não foi capaz de evitar uma
derrota caseira frente a um
conjunto manifestamente
mais credenciado, a ACD
Monte. 

Também o líder Estarreja AC
obteve um resultado que, ape-
sar de expressivo, acabou por
não surpreender, tendo em
conta a diferença de valor co-
lectivo e individual em relação
à Escola de Andebol de Moi-

menta da Beira. 
Por sua vez, a Académica de

Coimbra parece ter encon-
trado a fórmula de vencer fora
de casa, com alguma facili-
dade, tal com aconteceu no
passado sábado em Besteiros
(Tondela), onde ganhou pela
diferença de 10 golos. 

O campeonato regressa em
2019 com a 8.ª jornada agen-
dada para o dia 5 de Janeiro. |

7.ª jornada Viseenses empataram a 30 golos na recepção ao vice-líder,
Alavarium. Restantes equipas do distrito sofreram resultados “pesados”

CLASSIFICAÇÃO

AA AVEIRO - 1.ª FASE

7.ª Jornada

ADEF C. Sal-ACD Monte           28-39
Estarreja AC-EA M.ª Beira        34-22
Besteiros FC-Académica           26-36
Académico-Alavarium                30-30

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             7       7    0       0  243-169 21
Alavarium AC         7       5    1       1  241-156 18
Académico               6       4    1       1  179-151 15
ACD Monte              6       4    0       2  192-173 14
Académica                 7       3    0       4  199-193 13
Besteiros FC            7       1    0      6 145-230   9
EA M.ª Beira             7       1    0      6 145-208   9
ADEF C.Sal                7       1    0      6 163-125   9

Próxima jornada (05/01)
ACD Monte-EA Moimenta da
Beira, Besteiros FC-ADEF Carre-
gal do Sal, Estarreja AC-Alavar-
ium AC e Académico-Académica.

Académico ocupa lugar na primeira metade da tabela

Andebol
Regional Seniores Masculinos

ARQUIVO

Equipa de Rafael 
Ribeiro é a melhor
classificada entre 
as quatro equipas
do distrito de Viseu
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andebol: benfica

Pedro Seabra operado

O andebolista Pedro Seabra, do Benfica, sofreu um 

traumatismo no antebraço esquerdo, no jogo de sába-

do, frente ao Maia, do qual resultou uma fratura, e foi 

operado na terça-feira, revelou o clube da Luz. Pedro 

Seabra transferiu-se em 2017 do ABC para o Benfica.
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Benfica-Madeira SAD 
acabou por não 
se realizar 

O Benfica-Madeira SAD, pri- 
meiro jogo da 15.'1  jornada do 
Andebol 1 2018/19, divisão má- 
xima da modalidade em Portu- 
gal, que estava marcado para as 
18h30 de ontem, foi adiado para 
data a definir. 

A equipa madeirense ficou 
retida no Aeroporto Interna- 
cional da Madeira Cristiano Ro- 
naldo e não seguiu viagem para 
a capital portuguesa, devido às 
más condições atmosféricas re- 
gistadas na manhã de ontem. 
Com efeito, foram vários os 
voos cancelados em virtude da 
reduzida visibilidade provocada 
pelo nevoeiro. 

A Federação Portuguesa de 
Andebol e os clubes mantêm-se 
em conversações, tendo em vista 
a marcação de uma nova data 
para o encontro. 
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"O Marítimo atravessa 
a melhor fase na formação" 

ALI _ES 

Walter Faria 
redacao@jm-madeira.pt  

F

rederico Machado está há al-
guns anos na Madeira a tra-
balhar no andebol. Coordena 
o departamento de andebol 
do Marítimo e é diretor des-

portivo no Madeira SAD, formação  

sénior que disputa o principal cam- 
peonato de andebol 1. 

Os verde-rubros atravessam a me- 
lhor fase da formação em todo o 
seu historial e o principal respon- 
sável explica a razão. 

"O Marítimo atravessa a melhor 
fase de sempre no andebol. O tra- 
balho dos treinadores tem sido fun- 
damental para o sucesso e a criação 
de novos talentos. Há valores emer- 
gentes que podem atingir a ribalta 
nos próximos anos. A equipa sénior 
ainda é composta por muitos atletas 
que vêm de outros clubes da Região, 
que também estão a trabalhar com 
grande qualidade, mas no futuro a 
nossa equipa vai ter jogadores que 
passaram pelos escalões etários mais 
baixos. Não é por acaso que os gran- 
des clubes nacionais, com bons cen- 
tros de formação, estão atentos e 
até já levaram jogadores promisso- 
res", revelou, lamentando a falta de 
condições para desenvolver ainda 
mais a modalidade. 

"Isso é já o grande problema de 
todos. Espaços abertos, em asfalto,  

criando problemas à integridade fí- 
sica dos atletas e quando chove mui- 
tos treinos são cancelados. O andebol 
regional necessita de espaços co- 
bertos para que o futuro da moda- 
lidade possa ter outra dimensão", 
aludiu o técnico verde-rubro. O facto 
de nas seleções nacionais contarem 
com poucos atletas, Frederico Ma- 
chado clarifica a situação, de acor- 
do com o seu ponto de vista 
em relação às convocató- 
rias. 

"No setor masculino, 
ao nível nacional, há 
alguns clubes que 
têm grandes cen- 
tros de formação e 
condições, como é 
o caso dos três 
grandes clubes e o 
Águas Santas, que 
possuem atletas de 
grande potencial. 
Começam a tra- 
balhar muito 
cedo e isso per- 
mite-lhes uma 
evolução muito 
grande quando che- 
gam aos seniores. 
Nós também podemos 
ter, pois há um e podem 
surgir outros no fu- 
turo. No setor 
feminino, o 
andebol 
madei- 
rense 
tem  

grande tradição, já deu muitas atletas 
à seleção nacional, pois é também 
mais fácil porque neste setor traba- 
lha-se muito e com qualidade. É 
provável que em breve surjam mais 
atletas nos trabalhos das seleções 
nacionais", admitiu o coordenador 
de andebol do Marítimo. 

RESULTADOS - TORNEIO DE ABERTURA 

FINAL 

CE Levada-Marítimo 24-24 * 
* Prolongamento será agendado noutra altura. 

3.,  FASE — 3.914.9  

B. Perestrelo-CD Infante 35-24 
Académico-AM Madeira SAD 21-15 

INICIADOS MASCULINOS 

Académico-B. Perestrelo 12-44 
CD Infante-Marítimo 36-30 

JUVENIS MASCULINOS 

Marítimo-Académico 25-28 
CE Levada-B. Perestrelo 29-29 
CD Infante-CE Levada 23-23 

JUNIORES MASCULINOS 

Madeira SAD-Marítimo 20-26 
INFANTIS FEMININOS 

CD Infante-Académico 0-15 
B.Perestrelo A-Madeira SAD 15-16 
B. Perestrelo B-CS Madeira A 5-32 
CS Madeira B-V São Roque 2-14 

INICIADOS FEMININOS 

CS Madeira B-Madeira SAD 16-27 

JUVENIS FEMININOS 

CS Madeira B-Madeira SAD 16-27 

2.,  FASE — 

Académico-CD Infante 31-10 
Camacha-Académico 32-29 

INTER ASSOCIAÇÕES (INICIADAS FEMININOS) 

Leiria-Madeira 19-30 
Algarve-Madeira 24 — 39 
Madeira-Lisboa 34 — 26 
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Frederico Machado 
vê Marítimo a 
crescer no andebol 
de formação 
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BOA HORA 

 

20 

 

32 
Pavilhão Fernando Tavares 

Árbitros: N uno Marques e João Correia 
(AA Aváro) 
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Uros Markovic tenta impedir a ação de Miguel Martins 

Pedro 
Seabra, do 
Benfica, foi 
operado ao 
braço 
esquerdo, 
após 
lesionar-se 
frente ao 
ISMAI. Com  
João da 
Silva ainda 
em recupe-
ração, as 
águias irão 
ao mercado. 
Entretanto, 
o Benfica-
Madeira 
SAD, 
marcado 
para ontem, 
foi adiado 
devido ao 
nevoeiro no 
aeroporto 
do Funchal 

AFIGURA 

Eficácia total 

Mig v, ns'e 
pontaria afinada no 
encontro de ontem com o 
Boa Hora.° joven•icentrat 
do FC Porto, marcou 
quatro golos em outros 
tantos rmates 

rr"=") O Boa Hora até mostrou qualidade em alguns momentos do jogo, 
mas não evitou uma derrota volumosa na receção a um dragão em forma 

• estiveram 
sempre confortáveis 

BOAHORA FCPORTO 

DiogoValérk) Gr ThornasBauer Gr 

Manuel Gaspar Gr/1 LeandroSemedo 1 

João Raquel 2 Angelliernandez 4 

Marcoskaújo • Rui Silva 3 

Rui Barreto 2 DaymaroSalina 3 

André ANes 2 LeoneWernancies 2 

Togo Figueiredo 2 Tno 4 

Uros Marfo* 1 Yoan Balazquez 1 

NunoPinto Miguel Martins 4 

Pedro Costa • Alexis Borges 3 

Pedro Santana 2 André Gomes 

FrandscoTavares 4 DribnlMbengue 

João Gomes 3 AntónioArda 1 

RicardoQueirás 1 DiogoBranquinho 2 

Vasco Ribehro Gr/nj Fábio Magaihães 2 

AlfredoQuhnana Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
LuiS Santana Magnus Andersson 

Aointervalo 9-16 

Marcha.05' 1.1,10' 3-5,15. 5-10, 20; 6-11. 

25'7-14,30'9-16,35'11-18,40'13-18, 
45'16-22, 50'18-26,55'19-30, 60' 20-32 

2 EXCLUSÕES 2 

VERMELHOS O 

0-1 7 METROS 1-2 

SEGUEM GOMEM PEREDIA 

imo Em jogo antecipado da 
16.a  jornada, o FC Porto não 
teve muitas dificuldades na 
deslocação ao reduto da Boa 
Hora e, apesar da qualidade 
mostrada pelos lisboetas em 
alguns momentos do encon-
tro, venceu de forma conclu-
dente, por 12 golos (32-20). A 
formação orientada por 
Magnus Andersson obteve a 
décima vitória consecutiva 
para o campeonato e assumiu 
provisoriamente a liderança 
do Andebol 1, esperando agora 
por aquilo que o bicampeão 
Sportingfará contra oABC, no 
sábado. 

A realizar um campeonato 
positivo, perto dos lugares que 
dão acesso ao Grupo A, os an-
fitriões tentaram dificultar ao 
máximo a tarefa dos dragões, 
procurando impedir o adver-
sário de rematar da zona dos 
nove metros e penetrar na se-
gunda linha. Contudo, pouco 
a pouco, a superioridade dos 
nortenhos começou a eviden-
ciar-se e a margem no marca-
dor avolumar-se. 

Com Miguel Martins a orga-
nizar bem o jogo e Daymaro 
Salina a furara defensiva con-
trária, os portistas consegui-
ram chegarao intervalo a ven-
cer por 16-9.0 último golo do 
primeiro tempo foi apontado  

de forma espetacular por Mi-
guel Martins, num livre dos 
nove metros. 

Dada a margem confortável, 
MagnusAndersson optou por 
rodar a equipa durante o se-
gundo tempo e utilizou todos 
os jogadores, com exceção dó 
guarda-redesAlfredo Quinta-
na. O guardião luso-cubano 
foi rendido na baliza por Tho- 

mas Bauer, que esteve em 
bom plano, efetuando 14 de-
fesas (41% de eficácia). 

Apesar de uma boa réplica 
nos primeiros minutos após o 
descanso, chegando a reduzir 
a desvantagem para quatrogo-
los, o Boa Hora não soube lidar 
com a maior experiência do 
adversário, que, mesmo mu-
dando toda a equipa, conti- 

ii 

"Penso que, pela 
postura da equi 
o resultado é 
exagerado" 
Luis Santana 
Treinador do Boa Hora 

"Estou contente 
com esta vitória 
sobre o Boa Hora, 
mas podíamos ter 
jogado melhor" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

nuou a ser superior. 
Perto do final, já com o jogo 

decidido, surgiu um momen-
to que não se vê em todos os 
encontros: num ataque do FC 
Porto com sete jogadores e 
sem ninguém na baliza, o 
guarda-redes Manuel Gaspar 
foi oportuno e aproveitou 
para colocaro seu nome na lis-
ta dos marcadores. 

CAMPEONATO NACIONAL 
FSh./i. TADd5 JORNA0A 

BoaHora-FCPorto 20-32 
CLASSIFICAÇÃO 

J V E D P 
1.° FCPorto 16 15 O 564-354 46 
2.°Sporting 15 14 O 1 482-358 43 
3.°Benfica 14 12 O 2 437-333 38 
4.°ABC 14 9 1 4 373-344 33 
5.°AguasSantas 14 9 1 4 416-362 33 
6.°Belenenses 14 9 O 5 422-362 32 
7.°MadeiraSAID 14 8 O 6 361-349 30 
8.°Boa Hora 16 5 2 9 398.464 28 
9.°15MAI 14 5 1 8 352-363 25 
10.°Avanca 14 5 0 9 341.378 24 
11.°Fernientóes 14 3 1 10 313406 21 
12.°5p.Horta 14 2 O 12 337.423 18 
12..AC Pote 14 2 O 12 324 407 18 
14.°Arsenal 15 O O 15 332.549 15 

SÁBADO, 22/12/2018 
Belenenses-ISMAI 15h30 
FC Porto-Fermentdes 18h00 
Aguas Santas-Avanca 18h00 
ABC-Sporting 17h00 
AC Fafe-Boa Hora 18h00 
QUARTA-FEIRA,13/02/2019 
Sp. Horta-Arsenal 21h00 
SEM DATA 
Benfica-Madetra SAD 
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PORTELA 
E WILSON EMPATAM 
Wilson Davyes, pelo 
Dunkerque, como visitado, e 
PedroPortela, pelo Tremblay, 
defrontaram-se na liga 
francesa de andebol, dividi-
ram os pontos (24-24) e 
ficaram iguais em golos (dois 
para cada). OTremblay é 
sétimo e o Dunkerque nono. 
João Moniz defendeu um sete 
metros, mas viu o Pontault 
perder emToulouse (30-25). 
O Pontault éj.3°. 
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2018-12-19 23:07
 
Enquanto treinador, terei falhado, como todos, em muitos aspetos, mas aquele que tenho efetiva
consciência foi o pouco trabalho que fiz de treino específico guarda-redes. Dia 18 foi o dia nacional do
guarda-redes e, nem a propósito, estava a escrever sobre eles. Enquanto treinador, terei falhado,
como todos, em muitos aspetos, mas aquele que tenho efetiva consciência foi o pouco trabalho que fiz
de treino específico guarda-redes. Sou, por isso, de alguma forma, um dos muitos responsáveis pelo
momento delicado a que chegamos, com o não aparecimento de uma nova geração de bons guarda-
redes nas principais equipas. Uma das principais razões desta não renovação é a falta de espaço que
os jovens têm para iniciarem a carreira, uma vez que nas seis principais equipas há seis guarda redes
estrangeiros, e os portugueses, apesar de estarem próximo do final da carreira, têm um rendimento e
uma experiência que faz com que qualquer treinador não abdique deles. Vejamos, no Sporting temos
três guarda redes de muita qualidade, estrangeiros; no FC Porto temos um guardião naturalizado, um
estrangeiro e o Hugo Laurentino que está com 34 anos. No Benfica temos um guarda-redes
estrangeiro com 36 anos e o Hugo Figueira com 39. No ABC temos o Humberto Gomes com 40 anos -
faz 41 a 1 de janeiro No Aguas Santas temos António Campos, que dia 26 faz 39 anos, e no Madeira
SAD , temos Ferra também com 39. Os principais guarda-redes portugueses, Humberto Gomes, Hugo
Laurentino, Hugo Figueira e António Campos, estão com uma média de idade de 38,25, e terão que
jogar mais dois/três anos e, não fosse a naturalização do Alfredo Quintana, teríamos um problema a
curto prazo na Seleção nacional. Não estamos a conseguir formar guarda-redes para o futuro correndo
o risco de aumentarmos ainda mais a nossa dependência de guarda-redes estrangeiros. Conheço,
neste momento, três treinadores que têm provas dadas neste tipo de trabalho especifico, e que
podem, de alguma forma, mudar este rumo, e cuja opinião pode e deve ser consultada como
especialistas que são, como faz qualquer empresa quando quer melhorar. Carlos Ferreira (ABC),
Telmo Ferreira (FC Porto) e Paulo Sá são os técnicos a que me refiro. Foi no Águas Santas que terei
dado um dos poucos contributos nesta matéria como treinador, ao promover a criação de uma escola
de guarda-redes, que o Telmo Ferreira desenvolveu com muito mérito e competência, o que,
eventualmente, o ajudou a ser reconhecido pelo FC Porto. Penso que é uma escola que estava a
funcionar muito bem que devia ser retomada e alargada. Carlos Ferreira, talvez o melhor treinador de
guarda-redes de andebol em Portugal, infelizmente está a trabalhar só no clube e por isso reduz muito
a possibilidade de sucesso. Poderia, igualmente, criar uma escola de guarda-redes para a zona Norte e
clubes como ABC, Fermentões, Fafe, Xico etc, teriam muito a ganhar. Paulo Sá, um professor que
dispensa apresentações, será com o trabalho prático e o trabalho académico aquele que mais
aprofundou cientificamente o treino específico de guarda-redes de andebol em Portugal. Tem o perfil e
competência para ser o coordenador nacional nesta área e inverter esta tendência. O seu trabalho
deve chegar com influencia aos clubes, ficando todos a ganhar. A convocatória de Capdeville, do
Madeira SAD, e Diogo Valério, do Boa Boa Hora, para se juntarem ao Alfredo Quintana no próximo
estágio da seleção por parte do Selecionador Nacional, professor Paulo Jorge Pereira, não só é útil e
inteligente, como é absolutamente necessária. Conhecendo o perfil do selecionador, tenho a certeza
que esta opção não é ingénua, mesmo ele sabendo que o rendimento de Humberto Gomes ou Hugo
Figueira ainda é superior ao destes dois jovens guarda redes.
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Dragões vencem 
Boa Hora e são 
líderes à condição 
F. C. Porto conquista 1L° triunfo seguido na Liga 
Mau tempo no Funchal adia Benfica-Madeira SAD 

RESULTADOS 
Jogo antecipado da 16.°  jornada 
Boa Hora 20 - 32 F. C. Porto 

CLASSIFICAÇÃO 
P J E D F-C 

I F. C. Porto 46 16 1 O 1 564-357 
2. ortinp 43 15 1 0 1 482.358 
3 &Mica 38 14 1 O 2 437-333 
4 ABC 33 14 1 4 373.344 
5 Belenenses 32 14 O 5 422-362 
6 knuas Santas 32 14 O 5 415-361 
7 Madeira SAI) 30 14 O 6 364.349 
8 Boa Hora 29 16 1 9397-463 
9 Maia-ISMAI 25 14 1 8 352-363 

10 Avanca 24 t4 O 9 341-378 
11 Ferrnentões 21 14 1 10313-406 
12 Fato 18 14 O 12324-407 
13 Sp. Horta 18 14 O 12 337.423 
14 Arsenal Devesa 15 15 O 15332-549 

PRÓXIMA JORNADA 22-12-2018 

ABC Sporting 
Belenenses Maia-ISMAI  
Sentira Madeira SAD  
F. C. Porto Fermentões  
Fale Boa Hora  
Sp. Horta Arsenal Devesa  
Aguas Santas Avanca  

Alvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

• Em jogo anteci-
pado da 16.a jornada, o F. C. 
Porto foi ao reduto do Boa 
Hora confirmar o favoritis-
mo, vencendo por 32-20 e 
isolando-se provisoria-
mente na liderança da 
Liga. 

Os azuis e brancos cele-
braram o 11.° triunfo na  

prova, num encontro em 
que garantiram uma van-
tagem confortável bem ce-
do, sabendo, posterior-
mente, gerir o resultado. 

JOGO NA LUZ ADIADO 

O mau tempo na Madeira 
obrigou ao adiàmento do 
duelo entre Benfíca e Ma-
deira SAD, referente à 15.a 
jornada. Os insulares fica-
ram retidos no aeroporto, 
no Funchal, e em breve en-
contrar-se-á nova data para 
o duelo. • 

Boa Hora 20 

F. C. Porto 32 
BOA HORA Manuel Gaspar (GR) (11, Diogo 
Valério (GR), Vasco Ribeiro (GR), João Raquel 
(2), Francisco Tavares 141, Marcos Araújo, Rui 
Barreto (2):  André Alves (2), Ricardo Queirós 
(1), Nuno Pinto, Pedro Santana (2), Tiago 
Figueiredo (2), Pedro Costa,Markovic (1). João 
Gomes (3) Treinador Luis Santana 

F. C. PORTO Quintana MI, Benet (GR), 
Leandro Semedo (1), Yoan Balázquez (1), 
Miguel Martins (3). Mbengue. Angel Hernandez 
(4), Rui Silva (4), Daymaro Salina p). Leonel 
Femandes (2). Alexis Borges (4), Diogo 
Branquinho (1), António Areia (1), André Gomes 
(2), Miguel Alvos (4), Fábio Magalhães (2) 
Treinador Magnos Andersson 

LOCAL Pavilhão Fernando Tavares. Lisboa 
ARBITRO Nuno Marques e João Correia 
AO INTERVALO 9-16 
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Andebol: FC Porto vence Boa Hora e lidera à condição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2018

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=691258a5

 
2018-12-20T12:13:35.574
 
Dragões venceram de forma expressiva o Boa Hora
 
O FC Porto venceu em casa do Boa Hora de forma expressiva (20-32) e assumiu a liderança do
Campeonato Andebol1, à condição, com mais três pontos (e um jogo) que o Sporting.
 
Ao intervalo, a equipa liderada por Magnus Andersson já vencia por 16-9, tendo o técnico rodado
bastante a equipa.
 
Recorde-se que o jogo entre o Benfica e o Madeira SAD também estava marcado para esta quarta-
feira, mas foi adiado devido às condições meteorológicas que impediram a equipa insular de viajar
para o continente.
 
Redação Maisfutebol
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M. GASPAR O 1 
JOÃO RAQUEL 2 O 
F TAVARES 4 O 

ANDRÉ ALVES 2 
RU! BARRETO 2 O 

R QUEIRÓS 1 o 
PEDRO SANTANA 2- 

DIOGO VALERIO O o 
NUNO PINTO o 
A RIBEIRO O O 
T. FIGUEIREDO 2 o 
PEDRO COSTA O 
UROS MARKOVIC 1 
JOÃO GOMES 3 O 

A QUINTANA O O O 

L. SEMEDO 1 
YOAN BLANCO 1 O 
MIGUEL MARTINS3 O 
ANGEL ZLIIUETA 4 
RUI SILVA 4 O 
D. SALINA 3 

L FERNANDES 2 
ALEXIS BORGES 4 
D BRANQUINHO 1 
A. AREIA 1 

ANDRÉ GOMES 7 
F MAGALHÃES 2 
MIGUEL ALVES• 4 

o 

o 
O 

O 

Dragões vencem 
e lideram à condição 

BOAIIORA FC PORTO 

LuisSantana0 M. Andersson  

ANDEBOL 1 
16.'jornada 

BOA HORA 20-32 T-C PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P1VID 

as Exc 09 FCPORTO 46 16 15 O 1 564-354 

©º SPORTING 43 15 14 O 1 482-358 

09BENFICA 38 14 12 O 2 437-333 

02  ABC 33 14 9 1 4 373-344 

o A. SANTAS -13 14 9 1 4 416-362 

BELENENSES 32 14 9 O 5 422-362 

09 MAD.SAD 30 14 8 O 6 361-349 

09BOAHORA 28 16 5 2 9 398-464 

09MAIAISMAI 25 14 5 1 8 352.363 

ED9AVANCA 24 14 5 O 9 341-378 

FERME NT ES 21 14 3 1 10 313.406 

02 5P. HORTA 18 14 2 O 12 337-423 

ED9 ACFAFE 18 14 2 O 12 324-407 

AO INTERVALO: 9 16 

LOCAL: Pavilhão Fernando Tavares, em 
Lisboa 

ÁRBITROS: Nino Marques e João Correia 

PI O FC Porto deslocou-se on-
tem a Lisboa para vencer o Boa 
Hora por 32-20 e assumiu à con-
dição a liderança do campeona-
to. Os dragões têm agora mais 
três pontos do que o bicampeão 
nacional Sporting, que no entan-
to tem menos um jogo disputado. 

Francisco Tavares (Boa Hora), 
Angel Zulueta, Rui Silva, Alexis 
Borges e Miguel Alves (todos do 
FC Porto) foram os melhores 
marcadores, com qiiatro golos 
cada, de um encontro em que ao 
intervalo a formaçãpforasteirajá 
vencia por concludentes 16-9. 
Na segunda parte, a diferença 
entre as fOrmações nunca caiu 
parabaixo de qua t ro golos, acen-
tuando as diferenças. 

BELENENSES-MAIA ISMAI, FC PORTO•FERMENTÕES, 
AGUAS SANTAS:AVANCA, AC FAFE-BOA HORA E ABC 
SPORTING (22); SP. HORTA-ARSENAL (13 FEV.); 
BE NF ICA-MADEIRA SAD (A DEFINIR) 

Jogo adiado na Luz, 
O jogo da 15' jornada cio Cam-
peonato entre Benfica e Madeira 
SAD, agendado para ontem na 
Luz, foi adiado para data a anun-
ciar. O nevoeiro que se fez sentir 
no Aeroporto Cristiano Ronaldo 
levou ao cancelamento de vários 
voos, impedindo a deslocação da 
equipa insular para Lisboa. 

Pedro Seabra operado 
As águias anunciaram que o cen-
tral Pedro Seabra, lesionado no 
jogo com o Maia ISMAI, foi ope-
rado, apóS sofrer uma fratura ós - 
sea da ulna no antebraço esquer-
do. A cirurgia correu bem, pre-
vendo-se uma paragem de pelo 
menos três meses.Y A.R.E J.M. 

09ARSENAL 15 15 O O 15 332-549 

Próximajornada. 22deze113fev. 
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