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ANDEBOL

Gaia-Póvoa não
chegou ao fim
-) Espulsões na equipa poveira
ditaram o final antecipado do encontro
O jogo entre o FC Gaia e o Póvoa
Andebol, da zonal da 2.a divisão, foi
interrompido quando faltavam cerca de
13 minutos para o fim depois de vários
jogadores da equipa povoense terem
sido expulsos e quando os gaienses
venciam por 22-18. Tudo aconteceu
depois de uns dos árbitros ter validado
um golo em que a bola não terá
ultrapassado a linha de baliza. O lance
provocou protestos do banco poveiro e
verificou-se a expulsão de muitos
jogadores levando ao fim do jogo por
falta de elementos. O dirigente José
Henrique Teixeira, em declarações à
imprensa local, garantiu, no final do
encontro, que o Póvoa Andebol vai levar
o caso «até às últimas consequências».
O FC de Gaia lidera agora esta zonacom
32 pontos (tantos como o Boavista). A
zona 1 é liderada pelo V. Setúbal com 10
pontos de vantagem sobre o Alto do
Moinho, enquanto a Sanjoanense está na
frente da zona 2.
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mais desporto

VULEIBOL TAÇA CHALLENGE
Pedro Vieira, Marc Honoré, Arthur Patrianova e Marcel Matz abordaram os últimos jogos antes do Natal

MIGUEL NUNES/ASF

Respeito
Para a receção do Benfica ao Madeira SAD, amanhã, em jogo da 15.a jornada
do Andebol 1, fica reservada a entrega
de bens alimentares, a valerem um bilhete. O encontro opõe o terceiro ao sétimo
classificados, mas o treinador adjunto de
Carlos Resende, Pedro Vieira, mostra-se cauteloso. «O Madeira SAD poderá
estar um bocadinho abaixo do espectável, mas também se pensava nisso na
última época e apurou-se para o Grupo
A. É equipa sempre perigosa e com a qual
se podem decidir campeonatos. Merece respeito fora de casa», afirmou o técnico, que não deverá contar com Pedro
Seabra, por lesão. O jogador Arthur Patrianova lembra que a qualidade do grupo, com «jogadores polivalentes», deverá resolver a ausência do central. «Temos
tudo para superar o Madeira SAD.»

Benfica solidário fica à porta
Clube apela à entrega de roupas, brinquedos e bens alimentares nas partidas de voleibol e de
andebol Equipa de Marcel Matz é a primeira a entrar em ação nos oitavos de final do troféu
por

GABRIELA MELO

entrega de brinquedos e
de roupa antes da partida
do Benfica com o romeno
ACS Zalau, hoje, vale uma
entrada gratuita para a primeira mão dos oitavos de final da
Taça Challenge, hoje, na qual a equipa tentará garantir uma vantagem
confortável, apesar das dificuldades
de caráter físico antecipadas pelo
treinador, o brasileiro Marcel Matz.
Há um ano, o Benfica qi ialificou-se para os 16 avos de final do troféu depois de dominar a mesma
equipa romena, conforme recorda

A

Marc Honoré, natural de Trindade e
Tobago mas a expressar-se bem em
português, sentado ao lado de Marcel Matz no Estádio da Luz. Apresentaram a iniciativa solidária natalícia
— troca de brinquedos ou roupa por
bilhetes —, estendida ao andebol.
Ainda assim, o treinador não se
fia no passado e antecipa «um dos
jogos mais difíceis até ao momento» ante uma equipa com centrais
de 2.10, 2.15 ou 2.17 metros. «Em
termos físicos, é o adversário mais
forte nesta época», frisa Marcel
Matz. «Como equipa e taticamente falando, é muito parecida com o
Benfica, pelas características individliais e montagem dos jogadores.

O time melhor encaixado no rival,
ganha. Será um jogo equilibrado,
tanto aqui como lá, em janeiro.»
Jogador e treinador desdramatizam a decisão da eliminatória na
Roménia, onde discutem a segunda mão. Se Marc Honoré refere «a
importância da vantagem em casa
para pressionar os adversários em
termos mentais», Marcel Matz recorda que, «se o Benfica fizer um
resultado positivo em casa, fica
muito difícil a recuperação do ACS
Zalau na segunda mão». E justifica: «Tem de garantir uma vitória
igual à nossa e ainda ganhar o set
de desempate. Vitória nossa por
3-0 ou 3-1 não é fácil de anular. As

margens de erro são pequenas».
Para o técnico, a equipa terá de
«servir bem, com mais agressividade, para complicar o sistema defensivo do ACS Zalau, que demonstra «equilíbrio no serviço e virada
de bola, side-out, muito eficiente».
Mas o Benfica «não pode cometer
erros porque o adversário faz poucos». Praticamente recuperado de
entorse, Zelão é opção.
Além do Benfica, o primeiro
clube português em ação (20.30h),
jogam, amanhã, o Fonte do Bastardo, em casa (21.30 h em Lisboa),
ante o holandês Dynamo Apeldoorn, e o Sporting, fora, na Turquia, contra o Milli Ankara (15h).
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Vingança da primeira volta
“Derby” Artística de Avanca obteve uma vitória “gorda” frente ao Feirense
ARTÍSTICA DE AVANCA

35

FEIRENSE

18

Treinadora: Ana Seabra.
Rui Leite; Tiago Marques (3), Ciprian
Popovici (4), Miguel Neves (1), João
Pires (3), Daniel Oliveira (6) e Rafael
Azevedo(8) - sete inicial - Tiago Rocha,
Ruben Seixas, Daniel Sardo, Diogo
Pereira (1), José Machado (3), Tomás
Resende (2), João Ferreira (1), André
Matos e Petru Michnea (3).

Treinador: Manuel Gregório.
Pedro Lopes; João Lima (1), Ricardo
Silva, João Valinho (1), Jorge Valinho (1),
Bruno Nogueira (4) e Gustavo Oliveira
(2) - sete inicial - Davide Melo, Nuno
Reis (1), Guilherme Correia, Tomás
Gomes, José Castro, Nuno Gomes (1) e
Eduardo Rocha (7).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 100 espectadores.

Árbitros: Dimas Carvalho e António
Oliveira (A.A. Viseu).
Ao intervalo: 19-7.

Andebol

Avelino Conceição

Nacional de Juniores

Num confronto entre equipas

do distrito, Artística de Avanca/Bioria não deu hipóteses ao
Feirense, vencendo por números pouco habituais entre equipas deste escalão. Fruto de uma
melhor disponibilidade dos
seus jogadores, a formação de
Ana Seabra cedo começou a
construir um resultado gordo,
tal a supremacia que evidenciava sobre o seu opositor, como atesta o parcial de 7-0 e o
facto do conjunto da Feira só
ter marcado aos dez minutos.

Com um sete de grande qualidade, em que alguns dos jogadores até actuaram pela equipa sénior, a equipa local não deu
muitas chances aos jovens “fogaceiros” que foram para o intervalo já com uma desvantagem difícil de recuperar.
Na segunda metade, a Artística de Avanca/Bioria manteve
a “veia” goleadora e foi acumulando golos atrás de golos, fazendo “disparar” o marcador
para um 26-12 a meio deste pe-

Avancanenses tiveram pouca oposição por parte dos feirenses

ríodo. Ana Seabra aproveitou
para rodar toda a equipa, colocando um sete em campo constituído por juvenis que continuaram a fazer (e bem diga-se)
o trabalho da equipa, perante
um Feirense , que tentou remar

contra o desnível no marcador,
mas sem efeitos práticos , acabando por somar uma derrota
pesada, perante um adversário
que, em casa, se tem apresentado muito forte e vingou a derrota da primeira volta. |
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vereador do desporto da autarquia vimaranense, ricardo costa, no jantar de natal do clube minhoto

CD Xico Andebol

CD Xico Andebol

«Xico Andebol é património de Guimarães»

Vereador do Desporto da autarquia vimaranense, Ricardo Costa, no uso da palavra

Jantar de Natal do CD Xico Andebol reuniu mais de uma centena de pessoas

O

-dependência. Vamos, de
forma concertada, implementar um plano de
ação que permita angariar apoios aos diversos
níveis, desde o autárquico, passando pelo governamental e empresarial.
A CMG pode socorrer
anualmente o Xico Andebol com um subsídio mas
não adianta "tomar mais
uma aspirina" quando "estamos a sofrer. É preciso
um "tratamento de choque" para vencer os desafios do futuro. O Xico
Andebol não merece ser
tratado com "aspirinas", é
preciso um "tratamento"
que permita ao Xico Andebol alcançar um pata-

forços e de dar as mãos
para que o Xico Andebol
consiga obter os apoios
que merece e continuar
a desenvolver o seu meritório trabalho e reafirmar-se como um ícone
de Guimarães», vincou.
Ricardo Silva entende
ser o momento dos vimaranenses «olharem para
o Xico Andebol de outra
forma e de auxiliarem o
seu projeto de promoção
da prática desportiva e de
ocupação dos tempos livres dos jovens».
«Estou aqui para ajudar a encontrar soluções
duradoras de molde a que
o Xico Andebol não fique
“pendurado” na subsídio-

mar de sustentabilidade
que lhe permita pensar
maior, pensar grande e
pensar no futuro. O Xi-

A equipa feminina do CD Xico Andebol

co Andebol é um ícone
de Guimarães e temos,
todos, que o tratar como
tal», sustentou o autarca.

CD Xico Andebol

o CD Xico Andebol, garantindo que está ao lado da direção, presidida
por Diogo Leite Ribeiro,
«na defesa dos interesses
do clube».
«A CMG não se demite, nem se pode demitir
das suas responsabilidades. Sabemos o quão difícil tem sido a vida do Xico Andebol mas há uma
coisa que temos que reconhecer: o Xico Andebol é um ícone de Guimarães, mais do que o
andebol, mais do que o
desporto, o Xico é uma
entidade que nunca pode
deixar de existir porque
é património de Guimarães. Temos de unir es-

Presidente do Xico Andebol, Diogo Leite Ribeiro

CD Xico Andebol

verador do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães (CMG), Ricardo
Costa, esteve presente no
tradicional Jantar de Natal
do Clube Desportivo Xico Andebol, tendo considerado o emblema da cidade-berço «património
de Guimarães», apelando,
ainda, a todos os vimaranenses para que ajudem o
"Xico" a afirmar-se como
um “ícone” do concelho.
Na festa, que juntou
mais de 100 pessoas, Ricardo Costa garantiu, ainda, estar «disponível e
empenhado» na procura de soluções «sustentáveis e de futuro» para

revelou o presidente do clube, mário macedo

Projeto de andebol nas escolas vai avançar
O Jantar de Natal traduziu-se «numa manifestação de
rejuvenescimento e de vitalidade que teve um dos seus
pontos altos quando foi recordado Mário Macedo, dirigente desportivo recentemente falecido», pode ler-se na nota enviada às redações.
«Figura ímpar, de uma dedicação total ao clube e aos
jovens. Perdemos um dos expoentes mais elevados do
desporto vimaranense e do Xico Andebol. Era uma pessoa respeitada e respeitadora, de uma singeleza e simpatia assinalável e de uma vida dedicada aos jovens»,
lembrou Diogo Leite Ribeiro, Presidente do Xico Andebo. «Guimarães, em especial os jovens, precisa do Xico! Necessitamos de congregar esforços e vontades para
que o Xico Andebol tenha um futuro promissor», referiu Diogo Leite Ribeiro anunciando que, juntamente
com a autarquia vimaranense, o Xico Andebol desenvolverá um projeto de andebol em contexto escolar.
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Gilberto vence
Taça Asobal
Depois da liga catalã,
Supertaça espanhola e
SuperGlobe (mundial de
clubes), o Barcelona de
Gilberto Duarte venceu a
Taça Asobal. Foi contra o
Bidasoa Irun, por 37-23.
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ANDEBOL

Águia preparada
para colmatar
lesão de Seabra
® Depois de um jogo bastante
desgastan te na Maia, no sábado triunfo apertado (30-29) - , o Benfica volta a entrar em ação jáamanhã, numa receção ao sempre irreverente Madeira SAD em que as
águias não poderão contar com Pedro Seabra, que se lesionou no braço esquerdo. "Não sabemos a extensão da lesão nemo tempo deparagem. Ele está entregue aadepartamento médico", comentou o adjunto Pedro Vieira, que espera dificuldades frente ao 7' classificado.
"O ano passado também se pensav a que o Madeira SAD estava um
pouco abaixo das expectativas e
-acabou por fazer utn bom campeonato. Os duelos com esta equi pa são sempre perigosos e às vezes
decidem campeonatos. É um rival
que nos Merecetodo o respeito",
sublinhou o treinador, que véO seu
grupo com energia após o último
embate duro: "Na Maia não fizemos o nosso melhor jogo; mas os
nossos atletas estão preparados. O
Madeira SAD é sempre perigoso
nos seus sistemas defensivos. Alterna com defesas profundas e
mais recuadas. Vamos precisar de
ter um ataque muito bem pensado.
para tomar as melhores decisões."
ArthurPatrianova garante que o
grupo vai saber lidar com a baixa
de Seabra: "Estamos preparados
para colmatar essa lesão. A nossa
equipa tem muita qualidade e tem
vários jogadores polivalentes."
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SOLIDÁRIO. Nos jogos de voleibol (hoje, para a Challenge Cup) e de
andebol (amanhã, para o campeonato), o Benfica vai substituir o
valor dos bilhetes por brinquedos e roupa, no caso do voleibol, e
bens alimentares, no andebol, para depois serem doados
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17 dezembro 2018
Encontros da liga masculina e feminina
Record transmite em direto vários encontros do campeonato de andebol esta semana, ao abrigo da
parceria com a Federação Portuguesa de Andebol. Consulte a lista em baixo.
Quarta-feira (19 dezembro):
- Benfica-Madeira SAD (18h30), 15.ª jornada do campeonato masculino
- Boa Hora-FC Porto (20h30), 16.ª jornada do campeonato masculino
Sábado (22 dezembro):
-

Belenenses-Maia ISMAI (15h30), 15.ª jornada do campeonato masculino
FC Porto-Fermentões (18h00), 15.ª jornada do campeonato masculino
Águas Santas-Avanca (18h00), 15.ª jornada do campeonato masculino
Colégio de Gaia-Alavarium (18h00), 11.ª jornada do campeonato feminino
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Encontros da liga masculina e feminina - Última Hora , Sábado
Por Record - Record
Record transmite em direto vários encontros do campeonato de andebol esta semana, ao abrigo da
parceria com a Federação Portuguesa de Andebol. Consulte a lista em baixo.
Quarta-feira (19 dezembro):
- Benfica-Madeira SAD (18h30), 15.ª jornada do campeonato masculino
- Boa Hora-FC Porto (20h30), 16.ª jornada do campeonato masculino
Sábado (22 dezembro):
-

Belenenses-Maia ISMAI (15h30), 15.ª jornada do campeonato masculino
FC Porto-Fermentões (18h00), 15.ª jornada do campeonato masculino
Águas Santas-Avanca (18h00), 15.ª jornada do campeonato masculino
Colégio de Gaia-Alavarium (18h00), 11.ª jornada do campeonato feminino
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