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ANDEBOL 

Alexis a caminho 
do Barcelona 
4  Pivô cubano pretendido pelos 
catalães para atacar a Liga dos 
Campeões 

Alexis prioritário para o andebol catalão 

O pivot do FC Porto Alexis Borges está na 
mira do Barcelona, dominador da liga 
espanhola e um dos mais fortes e habituais 
candidatos à conquista da Liga dos 
Campeões. Com  25 anos, Alexis chegou 
aos portistas em 2013, tendo conquistado 
com o treinador sérvio Ljubomir Obradovic 
dois campeonatos (2013/14 e 2014/15) e 
uma Supertaça (2014/15), mostrando dara 
evolução desde que se estreou pelos 
dragões a 4 de dezembro de 2013, oriundo 
do Villa Clara, sendo, na altura, o quarto 
jogador de Cuba a reforçar os azuis e 
brancos (após Alfredo Quintana, Daymaro 
Salina e Voei Cuni Morales). A BOLA apurou 
que Alexis é o alvo prioritário dos catalães, 
de forma a compensar a saida do pivot 
dinamarquês Jesper Noddesbo, que deixou 
o Barcelona com o polaco Kamil Syprzak e 
o francês Cédric Sorhaindo. As boas 
exibições nas duas edições da fase de 
grupos da Liga dos Campeões (2013/14 e 
2015/16) e na Taça EHF (2014/15 e 
2016/17) despertaram o interesse dos 
espanhóis, que querem avançar 
rapidamente para a contratação do cubano. 
Para já, os dragões têm Daymaro Salina e 
Victor Iturriza como pivots no plantei á 
disposição do novo treinador, o 
dinamarquês Lars Walther, mas a 
confirmar-se a saida, deverão procurar 
uma opção para este posto. H. C. 

ISMAI garante 
primeiros reforços 
4  Equipa maiata prepara nova 
época com duas caras novas, 
mantendo treinador e jogadores 

O ISMAI garantiu os primeiros reforços para 
a nova época, o guarda-redes Ricardo 
Castro e o extremo-direito André Azevedo, 
ambos ex-Arsenal Devesa e dedsivos na 
estreia e manutenção da equipa bracarense 
no campeonato Andebol 1. Os maiatos 
serão novamente orientados por Rui Silva, 
que terá ao dispor vários elemetos que 
também transitam da época passada, 
casos do guarda-redes Manuel Borges, do 
extremo-esquerdo Diogo Coelho, do lateral 
Tiago Heber, o central António Ventura, o 
extremo-direito António Almeida e os 
pivots Pedro Vieira e Frandsco Fontes. H. C. 
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Alexis, 1,95 m e lio kg, fez três épocas e meia no FC Porto onde registou uma evolução notável 

ANDEBOL Pivô portista de origem cubana, que se naturalizou 
português, está já a fazer testes médicos em Barcelona 

Alexis Borges perto 
de assinar pelo Barça 
Catalães, que têm um 
palmarés fantástico, com 
destaque para nove títulos 
de campeões europeus, 
perderam Noddesbo e vão 
contratar Fabregas apenas 
em 2018/19, tendo escolhi-
do Alexis para esta época 

RUIGUDIARÃES 
••• O FC Porto vai perder 
AlexisBorgespara o Barcelona. 
O pivô de origem cubana, que 
recentemente se naturalizou 
português - sendo mais uma 
opção para oselecionador Pau-
lo Jorge Pereira, a par de Alfre- 

doQuintana e Daymaro Salina 
-, foi o escolhido pelosdirigen-
tes catalães para reforçar um 
posto para o qual perderam 
Jesper Noddesbo. O nórdico de 
36 anos, que esteve dez tem-
poradas no Barça, vai voltar à 
Dinamarca para representar o 
Silkeborg, ficando apenas o 
francês Cédric Sorhaindo e o 
polaco Kamil Syprzak. Com  a 
contratação garantida de Lu-
dov ic Fabregas, do 
Montpellier, mas apenas para 
2018/19, o Barcelona, o maior 
clube de andebol do mundo -
nove vezes campeão europeu  

-, precisava de garantir uma 
terceira opçãoparapivô, tendo 
o eleito sidoAlexis, que vinha 
a ser observado por elementos 

 da equipa técnica dos catalães 
há jã alguns meses. 

Alexis Borges, °primeiro an-
debolista do campeonato por-
tuguês a mudar-se para o Bar-
celona, chegou ao FC Porto a 
meio da época de 2013/14, fa-
zendo a estreia num jogo da 
Liga dos Campeões - derrota 
com o Wisla Plock, por 20-24. 
Esta época, no campeonato, 
Alexis, que também defende, 
fez 71 golos em 90 remates. 

EFICAZ 
Esta época, 
no campeo-
nato, Alexis 
marcou 71 
golos. Fazen-
do apenas 
90 remates, 
o luso-cuba-
no teve uma 
eficiência de 
79% 
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Ricardo Costa vai 
para o FC Gaia 
••• O FC Gaia anunciou a 
contratação de Ricardo Costa, 
ex-treinador do FC Porto. O 
antigo internacional portu-
guês, que orientou os dragões 
nas últimas duas temporadas, 
sem conquistar títulos, ruma 
a um clube da H Divisão devi-
do a laços de amizade e tam-
bém por ter o objetivo, a mé-
dio prazo, de subir ao escalão 
principal. Ricardo Costa, que  

foi selecionador de Cabo Ver-
de ejá treinara oISMAlea for-
mação do Colégio dos Carva-
lhos, liga-se a um projeto do 
FC Gaia que assenta, segundo 
informação do clube, "na 
aposta na formação de atletas 
como elemento fundamental 
de crescimento" e na "imple-
mentação de métodos e crité-
rios de trabalho transversais a 
toda a estrutura de andebol". Ricardo Costa em Gaia 
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AMMOI. VALDÉS 
PERTO DO SPORTING 
O lateral-esquerdo cubano 
Pedro Valdés está muito 
próximo de se transferir para 
o Sporting. Com  a saída de 
João Paulo Pinto, que voltará 
a representar o Madeira SAD, 
os leões, que ainda não 
asseguraram treinador, têm a 
contratação do meia-
distância do Avanca pratica-
mente garantida. Valdés tem 
mais dois anos de contrato, 
mas as negociações estão 
adiantadas. -RUI GUIMARÃES 

117 
Pedro Valdés, de 22 anos e 
1.88 metros, marcou 217 
golos no último 
campeonato pelo Avanca, o 
que, tendo feito 360 
remates, equivale a 60% de 
eficácia 
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semáforo 

Por Rol Farinha 

André Sousa 

•
Foi o herói impro-
vável dos festejos 
do bicampeonato 

do Sporting em futsal. O 
guarda-redes matou o jogo 
em Braga, ao apontar o 
terceiro golo num remate 
que foi de baliza a baliza. 
Depois de ganhar recente-
mente no andebol, os leões 
voltam a ter uma grande 
alegria. 

Bernardo Silva 
O médio acres- 
centou qualidade 
à seleção portu-

guesa a partir do momento 
em que começou a ser uti-
lizado por Fernando Santos 
na Taça das Confederações 
e é uma pena se falhar hoje 
as meias-finais com o Chi-
le. Está em dúvida. Pepe, já 
se sabe, é baixa confirma-
da devido a castigo. 

André Cardoso 

•

Devido a suspeita 
de doping, o cor-
redor português 

da Trek-Segafredo, de 32 
anos, foi suspenso preven-
tivamente da atividade 
desportiva pela União Ci-
clista Internacional. É uma 
machadada valente na 
carreira, até porque fica 
automaticamente de fora 
da Volta a França. 
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