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Sp. Horta fora
da Taça de
Portugal
Andebol. A participação açoriana na Taça de Portugal da
modalidade, época 2018/2019,
terminou este fim de semana
com o afastamento do último
representante na prova.
O Sporting da Horta, apesar
de jogar em casa a partida dos
16 avos de final, recebeu o
Águas Santas e perdeu por 22 33.
Ao intervalo o conjunto continental já vencia no pavilhão
Municipal da Horta por11-18.
Recorde-se que na ronda anterior da competição já tinha
sido afastada a formação do
Marienses. *AM
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Alavarium
líder destacado
-, Nona jornada do Nacional feminino da I Divisão encerrada
com sucessos dos favoritos
Alavarium destacou-se na liderança da
classificação do Nacional da I divisão
feminina, após triunfo em casa do
Maiastars. A equipa de Carlos Neiva
começou a ganhar vantagem no marcador
ao longo da 1.a parte e, ao intervalo, já
vencia por 10-19. Apesar do maior
equilíbrio no 2.° tempo, o Maiastars já não
conseguiu recuperar da desvantagem.

RESULTADOS
4 1 Divisão feminina 4 9.' Jornada
Juve Lis-CS Madeira
JAC Alcanena-Madeira Sad
Maiastars-Alavarium
CA Leça-CJ Barros
Assomada-Colégio de Gaia
Passos Manuel-Aiwendorada

7
26-20
22-30
24-32
27-32
2429
23-17
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ANDEBOL

Dragões querem
triunfo caseiro
-, Recebem o Arsenal Devesa em
jogo antecipado; continuam na
Taça de Portugal e na EHF
O FC Porto, atual 2.° no Andebol 1 com os
mesmos 37 pontos do líder Sporting,
defronta, esta noite, o Arsenal Devesa,
14.° e último, em jogo antecipado da 19.
ronda — completa-se a 23 de janeiro.
«A expectativa é a de ganhar. É um
adversário que está em último na tabela,
mas pode complicar o jogo», anteviu o
lateral do FC Porto, Yoan Balázquez. Os
dragões estão apurados para os oitavos
de final da Taça de Portugal e, na Europa,
para a fase de grupos da Taça EHF.
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CALENDÁRIO
4 Hoje 4 19.a jornada
FC Porto—Arsenal Devesa

21.00 h

Dragão Caixa, no Porto

Taça de Portugal
hoje sorteada
--> Dezasseis equipas ficam a conhecer os respetivos adversários
dos oitavos de final
Benfica, detentor do troféu, o campeão
nacional Sporting e o FC Porto estão
entre os 16 apurados para os oitavos da
Taça de Portugal masculina. Hoje
conhecem os adversários, no sorteio
agendado para as 17 horas. Recorde-se
que Avanca, batido pelo Vitória FC, Boa
Hora, pelo Póvoa Andebol Clube, AC Fafe,
que perdeu ante o CCR Alto do Moinho, e
Arsenal Devesa, ante o Modicus, foram as
equipas do Andebol 1 eliminadas por
clubes de escalões inferiores.
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Passar do sonho
à realidade...
Eliminado Alavarium deu, na primeira parte, boa resposta
a um adversário de Nacional 1, mas não resistiu à maior
experiência do adversário e foi afastado sem surpresa
RICARDO CARVALHAL

ALAVARIUM

22

Treinador: Paulo Gomes.
Tiago Pereira (1), Giovanni D’Arienzo
(1), Pedro Freitas (7), Leonardo Costa
(2), Albano Lopes (5), João Antunes e
Tiago Arrojado (4) - sete inicial - Rafael
Almeida, Pedro Lopes, Rafael Marques, João Costa, João Gonçalves, Sandro Gomes (1), Tiago Costa e José
Silvares (1).

FERMENTÕES

30

Treinador: José Vieira.
Raul Nunes (1), Sérgio Ribeiro (3), João
Martins (1), João Barbosa (7), Diogo
Duarte (5), Gonçalo Areias (3) e Daniel
Miranda (3) - sete inicial - David Cunha, Pedro Carvalho, Daniel Oliveira,
Nuno Pinheiro (3), José Pinto (4) e José
Carlos.
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: António Antunes
e Ricardo Cerqueira (Aveiro).
Ao intervalo: 12-13

Andebol
Taça de Portugal

Avelino Conceição
Apesar de defrontar uma equipa do primeiro escalão nos
1/16 avos de final da Taça de
Portugal, o Alavarium deu a
ideia de que poderia acalentar
o sonho de seguir em frente na
prova. É que mesmo não sendo a favorita, a verdade é que,
frente ao Fermentões, a formação orientada por Paulo Gomes jogou, em vários momentos, de igual para igual com a

Leonardo Costa lesionou-se e não jogou quase toda a 2.ª parte

equipa da divisão maior do andebol nacional.
Mesmo tendo entrado mal
na partida, pois aos sete minutos já perdia por 5-1, o Alavarium partiu depois para uma
magnífica exibição na primeira
parte. Mostrando garra e ambição,a equipa aveirense reagiu
da melhor maneira e empatou
o jogo a 11 golos aos 24 minutos.
Uma atitude que colocou em
sentido o Fermentões, que foi
obrigado a empenhar-se para
chegar ao intervalo com um
golo de vantagem.
Na segunda metade, e quando se esperava boa resposta
do Alavarium, surgiu uma contrariedade para os aveirenses,
quando Leonardo Costa, sempre muito interventivo no jogo,
se lesionou num dedo da mão
direita e não pôde dar mais o

contributo à sua equipa. Para
além disso, o Fermentões entrou com um parcial de 3-0, o
desde logo originou algum
desmotivação nos locais.
O sonho que parecia estar
vivo começou, então, a desvanecer-se à medida que a equipa de Guimarães foi usando da
maior experiência e se tornando mais eficaz, marcando
golos atrás de golos, até uns
exagerados oito golos de diferença que não espelham o
equilíbrio que existiu em grande períodos do jogo.
A passagem do sonho à realidade não foi, por isso, uma
surpresa, mas o Fermentões se
teve que se aplicar ao máximo
para eliminar um Alavarium
aguerrido, num jogo com bom
trabalho da dupla de árbitros
de Aveiro. |
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Eo

Finto Poco/Global lmaaens

Jorge Carvalho,
treinador dos axadrezados,
assume a meta da equipa
que há dias deixou uma
imagem digna no Dragão Caixa

"O BOAVISTA QUER
SUBIR 11 I DIVISÃO"
Voltara competir entre os
emblemas mais fortes do
andebol português é um
objetivo claro das panteras
e a recente reentrada de
Daan Garcia no plantel j á
teve a ver com essa
intenção
irumuistARiiss
*e* "O Boavista quer subir à
I Divisão e vai trabalhar para
isso", garantiu a OJOGO Jorge
Carvalho, técnico dos axadrezados, que no sábado jogaram
no Dragão Caixa, frente ao FC
Porto, em encontro dos 16
avos de final daTaça de Portugal. "Nós temos essa vontade.
Existe a dificuldade do pavilhão, é certo, mas acima de
tudo temos um grupo fantástico e o nosso dia a dia é mes-

mo trabalhar para sermos
campeões da II Divisão ou,
pelo menos, subir", continuou o treinador de 47 anos.
"Eu não tenho essa pressão
por parte dos dirigentes, mas
sabemos que o objetivo é subir. Os jogadores também
querem subir, é uma vontade
comum. De resto, para reforçar essa intenção, ainda há
dias fomos buscar o Daan Garcia, que se estreou na jornada
anterior, contra o Marítimo",
revelou ainda Jorge Carvalho,
sublinhando: "Na I Divisão
gasta-se pouco mais do que na
segunda e é mais fácil arranjar
patrocínios."
No sábado, o Boavista foi derrotado no Dragão Caixa, por
40-26, nadaquedeslustre."Era
mais provável o FC Porto ga-

'Jogar no Dragão
foi ótimo. Foram lã
350 pessoas do
Boavista e no
Fontes nem 100
cabiam"
"Temos 20 atletas,
mas há quem
trabalhe. Ainda
assim, nunca tive

menos de 17/18 no
treino, o que é
muito bom"
Jorge Carvalho
Treinador do Boavista

nhar ao Magdeburgo do que
nós ao FC Porto. A defender e
fisicamente não perdem nada
para os alemães", atirou oantigo lateral-direito. O Boavista,
seesteve melhordoque alguns
primodivisionários, também
não surpreendeu. Na baliza
possui Sérgio Morgado, que regressou depois de meia época
no FC Porto e o plantei recebeu
jogadores com experiência de
I Divisão, como Mário Ramos
e Gustavo Almeida (ex-S. Mamede), Vasco Areias (ex-Arsenal), ospontas Pedro Cruze Pedro Carneiro, formados no
Águas Santas, e até recuperou
um internacional jovem,
Afonso Cavadas.
Na luta pela subida, os boavisteiros, que estiveram pela
última vez entre os grandes

em 2001/02,naentãodenominada Divisão de Elite, têm quatro adversários diretos. "Somos cinco equipas para dois lugares. É o FCGaia, o FC Porto B,
o Póvoa, o 'Cito e nós", enumerou Carvalho, reconhecendo
que"seráuma luta ferozecomplicada até ao fim". Para já, a
meta é garantir um lugar na
fase final, onde tudo se decide,
sendo que o Boavista lidera a
zona 1, a par do FC Gaia - têm
nove vitórias e duas derrotas
em 11 jogos -, passando à fase
decisiva os dois primeiros de
três zonas. "Os jogadores estão
conscientes de que será dificil,
mas também sabem da nossa
intenção de subir, porque eu
coloco-lhesessa pressão diariamente", terminou Jorge Carvalho.
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***0Andebollregressa esta
noite, com °Arsenal avisitaro
DragãoCaixa, às 21horas, para
defrontar o FC Porto em jogo
antecipado da 19.a jornáda.
Frente ao conjunto de Braga,
que apenas soma derrotas, a
curiosidade reside em saber se
oshomensdeMagnusAndersson(nafoto)conseguirãobater
alguns recordes, como o de
maiordiferença de golos (30)e
maior número de golos num
jogo (50). A primeira marca é
de FC Porto e Sporting, desta
época, frente a este adversário,
e a segunda dos portistas, perante o AC Fafe, em 2013 (5025), e... o Arsenal, já este ano
(20-50). —R.o.
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PANTERAS NA
EME EM MÊS
MODAUDADES
Axadrezados estão na I
Divisão em futebol
masculino e feminino e
voleibol feminino, sendo
referência no ciclismo
mie Depois de algumas temporadas de crise, o Boavista
está a reerguer-se.A equipa de
futebol, que foi campeã em
2000/01, está pela quinta época consecutiva naIDivisão. O
futebol feminino compete
igualmente no escalão mais
elevado, acontecendo o mesmo no voleibol feminino. Referência há muitos anos é
também a equipa de ciclismo,
que já leva 30 épocas consecutivas ao mais elevado nível,
sob o comando de José Santos.
No andebol, que teve na época
1995/96 o ponto mais alto,
conseguindo o terceiro lugar
na ! Divisão, com a equipa então comandada porJosé Magalhães - atual diretor-geral do
andebol do FC Porto -, a ideia
é retomar à ! Divisão, elevando para quatro as modalidades
do clube na elite. A secção tem
cerca de 120 atletas, divididos
pelos sete escalões da modalidade, contandocom12 treinadores.
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Um momento raro e mais: os melhores golos da 8.ª jornada do campeonato feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

11/12/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=75b2ec13

2018-12-11 00:12
O melhor golo da oitava jornada do campeonato de andebol feminino é um momento raro. Kássia
César, do Madeira SAD, na vitória das insulares no recinto da Juve Lis (17-30), marcou de livre de
nove metros. Veja aqui os cinco melhores golos da oitava jornada.
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ANDEBOL

Dragão Caixa recebe
lanterna-vermelha
EM Em jogo antecipado da 19.a ronda
do campeonato, o FC Porto pode isolar-se hoje (21hoo) na liderança, à condição, recebendo o Arsenal, lanternavermelha da competição, que soma 13
derrotas em 13 jogos.
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Angola na final do campeonato africano de andebol à procura do 13.º título

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

11/12/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f1e5f3b

A seleção feminina de andebol angolana derrotou os Camarões por 25-16, garantindo a presença na
final da 23.ª edição do Campeonato Africano, a disputar na quarta-feira frente ao Senegal, em que vai
procurar o 13.º título continental.
Publicado 11 Dez, 2018, 07:25
Ao longo da prova, que decorre em Brazzaville, na República do Congo, a seleção angolana teve um
percurso imaculado e repleto de goleadas.
Para chegar aos quartos de final, ainda na fase de grupos, Angola derrotou sucessivamente a GuinéConacri (40-17), Marrocos (50-14), República Democrática do Congo (33-24) e a anfitriã República do
Congo (32-19).
Nos quartos de final, a seleção angolana derrotou a Argélia por 41-17 e, nas meias-finais, os
Camarões por 25-16 (15-8 ao intervalo), fase da prova em que o Senegal derrotou a República
Democrática do Congo por 22-21.
Para o jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares defrontam-se, também quarta-feira, a
República Democrática do Congo e os Camarões.
Angolanas e senegalesas defrontaram-se pela última vez na fase de grupos do campeonato africano
disputado em Luanda em 2016, com Angola a bater o Senegal por 31-18.
Em 2016, o Senegal apurou-se para a final da mesma competição, mas acabou por ser desqualificado
devido a inscrição irregular da jogadora Dongo Câmara, que já havia representado a seleção de
França.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Andebol / Angola: Angola e Senegal na final do africano

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

11/12/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3818cced

2018-12-11T07:55:01Z
A seleção nacional sénior feminina de andebol derrotou na noite de segunda-feira a similar dos
Camarões, por 25-16.
A seleção nacional sénior feminina de andebol derrotou na noite de segunda-feira a similar dos
Camarões, por 25-16, resultado que garante o apuramento à final desta 23ª edição do Campeonato
Africano, na próxima quarta-feira, diante do Senegal.
As senegalesas chegaram à final após triunfo por 22-21 frente a República Democrática do Congo,
num dos jogos mais equilibrados da competição, que decorre em Brazaville.
Sem grandes dificuldades, Angola saiu em vantagem ao intervalo por 15-8, perante adversária que se
destacou na fase regular do grupo A.
Angolanas e Senegalesas defrontaram-se pela última vez em 2016 no Campeonato Africano decorrido
no país, na fase regular, com vitória para as anfitriãs por 31-18, com os favoráveis 16-9 ao intervalo.
Naquela prova, a selecção do Senegal apurou-se para a final, mas acabou desqualificada devido a
inscrição irregular da jogadora Dongo Câmara, que já havia representado a selecção de França.
Sportinforma / Angop
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