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ANDEBOL 

Treinador volta 
a agredir árbitro 
-> Aconteceu em Castelo Branco 
num jogo da segunda divisão; 
agressor é reincidente 

O jogo Albicastrense-São Bernardo, a 
contar para a 16.3  jornada da 2.a divisão, 
terminou ao minuto 20 (os visitantes 
venciam por 11-4) devido a agressão do 
treinador da formação de Castelo Branco 
a um dos árbitros. António Mata não 
concordou com a decisão da dupla de 
arbitragem André Gameiro e Renato 
Marques em desqualificar o atleta Pedro 
Maia, após uma falta mais dura, foi 
admoestado com o cartão amarelo e 
agrediu um dos árbitros. Gerou-se 
alguma confusão, valendo a intervenção 
dos atletas de ambas as equipas. Não é a 
primeira vez que António Mata se vê 
envolvido numa situação deste género, 
dado que há alguns anos agrediu a dupla 
de árbitros Mário Coutinho e Ramiro 
Silva, o que lhe valeu então pesado 
castigo. além do pagamento de 
indemnização. CID RAMOS 

Amni. ei V/PC/Af 

1 

Caso de violência no andebol português 
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D  ANDEBOL O internacional sérvio 
Novak Boskovic suicidou-se com um 
tiro na cabeça. Tinha 29 anos e uma 
filha bebé. Foi encontrado na cidade de 
Crvenka, onde residia. 

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 26,20 x 29,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78902734 05-02-2019

OCine-Teatro de Estarreja recebeu, no
dia 25 de Janeiro, a 1.ª Gala da Asso-
ciação de Andebol de Aveiro. Numa
noite cheia de “glamour”, a entrega

de prémios distinguiu aqueles que mais se des-
tacaram na época 2017/2018, entre prémios de
atribuição directa e prémios abertos a voto. 

Entre os vencedores, no prémio Tributo Dupla

de Árbitros do Ano, estão Mário Coutinho e Ra-
miro Silva, enquanto o Tributo Treinador do
Ano foi atribuído a Carlos Martingo e o prémio
Tributo Clube do Ano foi para a Associação Ar-
tística de Avanca e o Tributo de Mérito coube a
João Lemos.

O Tributo Jogador Revelação do Ano foi atri-
buído a um jogador por cada categoria: Infantis

Masculinos, a Martim Silva (Clube Desportivo
Feirense); Infantis Femininos, a Mariana Silva
(Clube Desportivo Feirense); Iniciadas Femini-
nos, a Ana Cardoso (Clube Desportivo Feirense);
Iniciados Masculinos, a José Crespo (Alavarium
- Andebol Clube Aveiro); Juvenis masculinos, a
João Saraiva (Centro Desportivo S. Bernardo);
Juvenis Femininos, a Catarina Soares (Alava-

rium/Love Tiles - Andebol Clube Aveiro); Ju-
niores Femininos, a Eulália Silva (Alavarium
/Love Tiles - Andebol Clube Aveiro); Juniores
Masculinos, a Diogo Liberato (Centro Despor-
tivo S. Bernardo); Seniores Masculinos, a Lean-
dro Rodrigues (Centro Desportivo S. Bernardo);
e Seniores Femininos, a Ana Carolina Silva (Ala-
varium/Love Tiles - Andebol Clube Aveiro). |

1.ª Gala da Associação de Andebol de
Aveiro distingue os melhores de 2017/18

Diogo Liberato, Juniores Masculinos Catarina Soares, Juvenis Femininos

Artística de Avanca, Clube do Ano

Carlos Martingo, Treinador
do Ano

Ana Cardoso, Iniciados Femininos

Mário Coutinho e Ramiro Silva, dupla de árbitros

Eulália Silva, Juniores Femininos

João Lemos, Tributo Mérito

João Saraiva, Juvenis Masculinos

José Crespo, Iniciados
Masculinos

Jose Crespo e João Saraiva, vencedores

Martim Silva, Infantis Masculinos

Leandro Rodrigues, Seniores Masculinos

Mariana Silva, Infantis Femininos

FOTOS: D.R.

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 12,95 x 29,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78902721 05-02-2019

SANJOANENSE                            32

Treinador: Herlander Silva.
Gonçalo Fernandes; Francisco Silva (4),
Bruno Costa (1), Tiago Antunes (2), Rui
Rodrigues, Bruno Pinho (11) e Alan
Silva (3) - sete inicial - Mansores, Rui
Oliveira, João Freitas, Francisco Prijs
(1), Guilherme Novo (5), Alexandre Dias
(3), Alberto Silva (2) e Miguel Coutinho.

ÍLHAVO AC                                     20

Treinador: Rui Liberato.
Victor Pereira; Jorge Silva (1), Bernardo
Gonçalves (1), José Júnior (2), Tiago
Sousa (5), Pedro Lagarto e Pedro
Mostardinha (2) - sete inicial - Renato
Areias, Pedro Loureiro, Gonçalo Dias
(4), Fernando Vilar (2), João Vieira, Ri-
cardo Senos (3) e Edgar Martins.

Pavilhão Municipal das Travessas, em
São João da Madeira.
Assistência: cerca de 180 especta-
dores.
Árbitras: Nádia Lemos e Ana Barbosa
(A.A. Porto).
Oficial de mesa: Rui Fernandes
(Aveiro).
Ao intervalo: 17-9

Avelino Conceição

Com a primeira fase a correr
para o final (faltam agora duas
jornadas), a Sanjoanense, para
além de vencer com clareza o
Ílhavo AC, garantiu desde logo
o primeiro lugar da Zona 2, be-
neficiando da derrota do Ben-
fica B, segundo classificado,
diante do Juve Lis. Uma jorna -

da em que ficou praticamente
decidido quanto aos três apu-
rados para a segunda fase, fal-
tando apenas saber a ordem
do segundo e terceiro classifi-
cados, que nesta altura são,
respectivamente, a equipa “en-
carnada” e a formação aveiren-
se, que tem ainda menos um
jogo (ver classificação).

Numa partida em que o fa-
voritismo recaia todo para o
lado do conjunto de São João
da Madeira, isso mesmo aca-
bou por se confirmar ao longo
de quase todo o encontro, com
a equipa de Ílhavo a evidenciar
algumas deficiências na finali-
zação, o que desde logo levou
a que o resultado ganhasse um
diferencial bem visível no mar-
cador.

Os comandados de Rui Libe -
rato não tiveram “arte nem en-
genho” para contrariar o me-
lhor andebol do líder incontes-
tável desta zona, que apenas
perdeu por uma única vez,
diante do São Bernardo, em
Aveiro, e por apenas um golo.
A diferença de oito golos ao in-
tervalo espelhavam bem a me-
lhor eficácia dos donos da casa,
com destaque para Bruno Pi-
nho, que, dos 11 que viria a
marcar em toda o jogo, na pri-
meira metade já levava sete.

Na segunda metade mante -
ve-se o mesmo figurino da pri-
meira, mas com o Ílhavo AC a
ter uma boa uma boa reação,
anulando uma desvantagem
de dez para cinco golos (19-14).
Uma atitude que ainda assim
não beliscou o ascendente da
equipa orientada por Herlan-
der Silva, que nos últimos sete
minutos da partida “lançou” pa -
ra o campo um sete constituído
apenas por juniores, o que diz
bem da qualidade que tem este
plantel a “residir” no Municipal
da Travessas.

Apesar de sempre muito ab-
negada, e acreditando sempre
no melhor resultado possível ,
a equipa ilhavense, que luta
por outros objectivos que não
os da Sanjoanense, não foi ca-
paz de contrariar o favoritismo
do seu opositor. A equipa local
continua a sua caminhada vi-
toriosa, somando vitórias atrás
de vitórias, que são bons indi-
ciadores para a segunda fase
da prova. Numa partida sem
grande história, trabalho com
muitos erros da dupla de arbi-
tras do Porto, sendo que o mais
grave terá mesmo passado
pela expulsão de Rui Liberato
do banco ainda na primeira
metade da partida, sem razão
aparente. |

Sanjoanense junta
vitória na Zona 2
ao apuramento
Vencedor Equipa sanjoanina fez jus ao favoritismo no “derby”
com o Ílhavo AC, assegurando o primeiro lugar da série,
depois de ter carimbado o “passaporte” para a fase seguinte

Equipa da Sanjoanense, vencedora da Zona 2 do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

Andebol
2.ª Divisão Nacional

D.R.
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Treinador agride 
árbitro e jogo acaba 
RtnounaARAss 
••• O jogo de sábado entre o 
Albicastrense e o São Bernar-
do, da 16.' jornada da primeira 
fase, Zona 2, do Nacional da II 
Divisão, terminou por volta 
dos 20 minutos, quando os 
aveirenses venciam por 11-4, 
após o técnico António Mata 
ter agredido o árbitro André 
Gameiro. Este, de 24 anos, terá 
sido atingido a soco depois de 
ter desqualificado Pedro Maia, 
jogador da equipa da casa. 
Mata, de 66 anos, figura co-
nhecida na modalidade tam-
bém por ter jogado até perto  

dos 54 anos, sempre no em-
blema de Castelo Branco, não 
gostou da decisão e foi pedir 
satisfações aos árbitros. Recor-
de-se que António Mata já es-
teve suspenso 12 épocas, ten-
do cumprido oito e recebido 
um perdão para os restantes 
quatro. Na altura, devido a 
agressões à dupla de arbitra-
gem Mário Coutinho/Ramiro 
Silva. O JOGO tentou contac-
tar António Mata, que tinha o 
telefone desligado. Já André 
Gameiro escusou-se a prestar 
declarações, dizendo estar im-
pedido de o fazer. 
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ANDEBOL 

Campeão do Mundo 
apontado ao Benfica 

René Toft Hansen, pivô de 34 anos cam-
peão do Mundo, é apontado pela imprensa 
dinamarquesa como possível reforço do 
Ben fica para a próxima época: está em final 
de contrato com o Veszprém (Hungria). 
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09:51
 
Já garantidos nos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões, os alemãs do Rhein Neckar Löwen e os
macedónios do Vardar-Skopje encontram-se esta quarta-feira em duelo da 11.ª jornada do Grupo A
da prova máxima de clubes do andebol europeu, numa partida na qual podem deixar bem
encaminhado o seu destino nessa próxima ronda.
 
É que quem vencer fica em boa posição para encarar um adversário menos complicado na ronda
seguinte, pelo que este encontro, sendo de confronto direto, assume uma importância bastante
grande para ambos os conjuntos.
 
Em melhor posição estão os macedónios, segundos com 13 pontos, que na primeira volta venceram
por 29-27 e que vão já em oito duelos seguidos sem perder (em todas as provas). Quanto aos
alemães, terceiros com 12, entram em campo após uma recente fase de sete vitórias em nove jogos.
 
CÓD 184
 
R-Neckar Löwen
 
1.47
 
Empate
 
7.89
 
Vardar-Skopje
 
3.02

Página 7


