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Campeonato de São
Miguel arranca amanhã
O Campeonato de São Miguel de
andebol, escalão de iniciados, arranca amanhã com a realização
da primeira jornada da competição.
No Pavilhão da Universidade
dos Açores, a partir das 19h00, defrontam-se as equipas do Marítimo e do Grupo Desportivo da
Casa do Povo dos Arrifes, equipa
que venceu o Torneio de Abertura neste escalão.
A primeira jornada do Cam-

peonato de infantis masculinos
e iniciadas femininos começa
quinta-feira, no pavilhão da Escola Básica Integrada dos Arrifes,
com o jogo GDCP Arrifes F GDCP Arrifes M (18h30).
No mesmo dia, no mesmo local
mas pelas 20h30, jogam as formações de juniores do GDCP Arrifes com os seniores do mesmo
clube na jornada inaugural do
Campeonato de São Miguel Juniores/Seniores. • AM
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O SPORTING. Realiza em Espanha
dois jogos de preparação para o reinicio
do Andebol 1. Na sexta-feira, defronta
o Cangas e, no dia seguinte, o Teucro,
em ambos sem Frankis Carol e Aljosa
Cudic, a representar o Catar (têm dupla
nacionalidade) no campeonato
asiático, e provavelmente sem Janko
Bozovic e Matevz Skok, no Europeu ao
serviço de Áustria e Eslovénia.
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O CHALLENGE. Madeira SAD joga a 1,'
mão da 3.' ronda masculina a 11 de
fevereiro, em Povazská Bystrica, diante
o MSK local, recebendo os eslovacos a
17. Em femininos, Alavarium recebe as
turcas do Ardesen a 3 e desloca-se à
Turquia a 11, enquanto o SIR/CJB joga a
3.' ronda na Polónia, a 27 e 28 deste
mês, ante o Lublin.
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Eslovénia festeja
cedo de mais
-> Ganhou vantagem sobre a Alemanha a seis segundos do fim no
Europeu, mas acabou empatada
A Eslovénia está no centro de protestos à
arbitragem dos lituanos Gatelis e Mazeika
no jogo com a Alemanha (25-25), para o
Grupo C do Europeu. A seis segundos do
fim, Janc deu a vantagem de 25-24 aos
eslovenos. Porém, o guardião alemão
lançou a bola para o meio-campo e um
colega tentou o remate perante a oposição
de dois eslovenos irregulares. Os árbitros
desqualificaram Blagotinsek e deram um
livre de sete metros à Alemanha, que
empatou. Ainda no Grupo C, Macedónia
bateu Montenegro (29-28). No D, vitórias
da Rep. Checa sobre Dinamarca (28-27) e
de Espanha ante Hungria (27-25).
H. C.
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Bósnia em risco
para o `play-off
—> Suíça protestou ojogo, lançando a confusão no Grupo 6 de acesso ao Mundial-2019
Entre os seis grupos de qualificação para o
play-off de acesso ao Mundial-2019, há
cinco seleções já conhecidas — Portugal,
Rússia, Lituânia, Roménia e Holanda —,
faltando saber o desfecho do sexto.
A Bósnia-Herzegovina venceu o grupo,
mas a Suíça protestou a derrota por 15-21,
alegando utilização irregular de Tomislav
Nuic, que não figurava na lista inicial,
situação detetada pelo delegado esloveno,
Darko Repensec. A estas seis equipas
juntam-se as duas últimas do Europeu a
decorrer na Croácia, que completam o pote
dos não cabeças de série. Com Dinamarca e
Alemanha (organizadores) e França
(detentora do título) já apuradas para o
Mundial, assim como os três primeiros
classificados do Euro, as restantes oito
seleções serão as pré-designadas. Os
play-off de apuramento jogam-se em
junho, com a primeira mão agendada de 8 a
10 e a segunda de 12 a 14.
H. C.
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Ilhavenses voltam
a vencer em Aveiro

“Derby” A equipa orientada por Élio Maia já tinha ganho ao Beira-Mar,
derrotando agora o Alavarium, em jogo novamente pautado pelo equilíbrio
PAULO RAMOS

ALAVARIUM

27

Treinador: Paulo Gomes,
Tiago Pereira; João Costa, Giovanni
Arienzo, Sandro Gomes (2), Rodrigo
Cunha (3), Pedro Freitas (9) e Leonardo
Costa(6) - sete inicial - Rafael Almeida,
Miguel Silva, Bruno Morgado (3), Rafael
Marques (2), José Silvares (2), João
Gonçalves, Gonçalo Oliveira, Paulo
Soares e Ivo Alves.

ÍLHAVO AC

29

Treinador: Élio Maia.
Nuno Neto; Albano Lopes (10), Gonçalo
Dias (5), Renato Areias, Pedro
Mostardinha (5), Tiago Filipe (6) e Edgar
Neto - sete inicial - Tiago Alves, Rui
Silva, Fábio Silva, Jorge Silva (1), Fernando Vilar (2), Pedro Loureiro, Mário
Viegas, José Arjão e António Abreu.
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Higino Vieira e José Baptista
(A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: António Mesquita e
João Malcato (Aveiro)
Ao intervalo: 12-14.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A equipa do Alavarium entrou
para este jogo “grande” da fase
regional de Aveiro do Nacional
da 3.ª Divisão com menos um
ponto do que o Ílhavo, líder isolado do campeonato. Daí dai ser
de capital importância esta partida para ambas os conjuntos,
que apresentam um lote de
bons valores, alguns muito jovens é certo, mas também jogadores de alguma experiência,
que outrora já se exibiram em
clubes da 1.ª Divisão.
A formação de Ílhavo entrou

Nuno Neto tenta opor-se a José Silvares, que só marcou por duas vezes

melhor no jogo, com um andebol bastante prático, começando desde cedo a comandar
o marcador, perante um Alavarium, que ,apesar de ter na baliza um excelente guarda-redes
(Tiago Pereira), não foi suficiente para travar todas as investidas ofensivas dos ilhavenses. Contudo, a equipa da casa
esteve sempre na discussão, jogando taco-a-taco com o adversário, mas os visitantes estiveram quase sempre na liderança, só permitindo, por quatro vezes, igualdades no marcador, acabando por ir para o

intervalo a vencer com dois golos à maior.
Na segunda metade foi notório um maior desgaste físico por
parte do Alavarium, sempre
muito bem aproveitado pelo
conjunto orientado por Élio
Maia, que continuou a comandar o marcador, tendo mesmo
chegado a ter seis golos de vantagem (16-22). No entanto, os
locais tiveram uma boa resposta, com um parcial de 4-0, e
voltaram a equilibrar a partida
(20-22), com mais de dez minutos para se jogar.
Mas a pesar da boa reacção

dos comandados por Paulo
Gomes, a equipa do Ílhavo soube ter o discernimento e a calma suficientes para gerir a vantagem nos últimos minutos de
jogo, arrecadando um triunfo
difícil, perante um valoroso adversário que tudo fez nos instantes finais para não sair derrotado em casa. E com a derrota,
oAlavarium acabou por cair para a terceira posição, enquanto
o Ílhavo AC, com os três pontos
conquistados, reforçou a liderança na tabela classificativa.
Trabalho com algumas falhas
da dupla de arbitragem. |
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Estudantes estreiam-se
a vencer na 2.ª Divisão
Importante O novo ano trouxe a primeira vitória da Académica que superou
o Estarreja por 28-25, depois de ter chegado ao intervalo a perder
D. R.

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão

A equipa sénior masculina da
Académica entrou com a “mão
direita” em 2018 ao somar o
primeiro triunfo no Nacional
da 2.ª Divisão. Na 12.ª jornada,
os estudantes receberam e bateram o Estarreja por 28-25, no
Pavilhão 1 do Estádio Universitário.
Apesar de terem enfrentado
algumas contrariedades, como
a lesão de Alexandre Cruz ainda na primeira parte, tal como
a desclassificação do treinador
Herlander Silva, numa decisão
muito discutível, os jovens academistas conseguiram inverter
o resultado da primeira parte,
em que perdiam por dois golos
de diferença, para terminar o
jogo com uma vantagem de
três tentos.
Num jogo quase sempre
equilibrado, a AAC entrou mal
no jogo, como o reflecte o 2-6
logo aos 10 minutos, mas paulatinamente foi equilibrando o
desafio, para chegar ao intervalo a perder por 12-14. Uma
entrada muito forte na segun-

Académica acredita na manutenção

da metade permitiu inverter o
resultado e passar para a frente
com quatro golos de diferença
a meio do segundo tempo. A
reacção do Estarreja voltou a
equilibrar o encontro, chegando quase ao empate, para no
final a Académica distanciarse novamente e terminar com
o 28-25 final.

Diogo Carvalho, com nove
remates certeiros, e Oleksandr
Podoloskyi, com seis tentos, foram os melhores marcadores
da AAC. Destaque para a excelente exibição do guarda-redes
João André, em particular na
segunda parte.
A Académica, que é última
classificada com 14 pontos, ga-

nhou assim uma injecção de
confiança para as próximas
“batalhas”, a começar pela recepção ao Benfica B, no sábado, pelas 18h00, no Pavilhão
1 do Universitário de Coimbra.
Nas camadas jovens, os juvenis receberam e perderam
com o S. Paio de Oleiros por
22-33, num jogo que se tornou
difícil com o passar do tempo,
apesar de uma melhor resposta dos academistas na segunda parte. Os iniciados, por
seu turno, foram jogar ao terreno do Monte onde registaram uma vitória tangencial por
25-26. Os infantis foram derrotados, em casa, pelo Estarreja
por 16-35, ao passo que os minis foram ao reduto do Sp. Espinho e perderam por 43-20. |

O guarda-redes
João André,
Diogo Carvalho (nove
golos) e Oleksandr
Podoloskyi (seis)
estiveram em
evidência
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ANDEBC Gilberto Duarte,
em exclusivo a O JOGO,
lembra que Portugal tem
jogadores lesionados e,
por isso, poderá melhorar

'"»."~".48.1meemposiob,>,

AIDWIRA
E ESUMNIA MATAM
Alemanha, campeã da Europa
em titulo, e Eslovénia adversários de Portugal no
apuramento para esta prova empataram, ontem, em jogo
da segunda jornada do grupo
C do Europeu da Croácia. Os
eslovenos estiveram quase
sempre na frente, chegaram a
ter seis golos à maior (14-8),
mas os alemães a meio da
segunda parte empataram,
estiveram mesmo na frente,
uma vez (20-21), mas foi com
a divisão de pontos que o jogo
acabou. —R.G,
CROÃCIA'2018
GRUPO(
Eskowinia-Alenunha
Mffitenegro~órtla
J

2
2
2
2

V E D GM-GS P
2 O O 54-52 4
1 1 O 57-44 3
O 1 1 49-50 1
O O 2 47-61 O

Hungria-Espanha
República Choca-Dinamarca

25-77
28-27

1 V E D GM-G5 P
1.° Espanha
2 2 0 0 59-40 4
2.° Eanarnama
2 1 O 1 59-53 2
3.° RepúblicaCheca 2 1 O 1 43-59 2
4.° Hungria
2 0 0 2 50-59 O

Servia-IslAndia
Croicia-Suecla

171115
19h30

Gitit)K,

França-Blelorrüssia
Noruega-Austd:,

Tem 27 anos, bateu
recordes no FC Porto, joga
na Liga polaca há três
épocas, no Wisla Plock, e
garante não ter problemas
em assumir as decisões,
ainda que veja colegas que
o podem fazer e bem

25-25
28-29

ciAsswrcacko

1.° Macedónia
2.° Alemanha
3.° Esloveraa
4.° Montenegro

JUNHO VAMOS
MAIS FORTES"

17h15
19h30

▪ OUDIARAM
• .• É já

uma figura incontornável da história do andebol
português, um dos três verdadeiros heptacampeões nacionais - a pardeHugoLaurentino
e Ricardo Moreira, noFC Porto
-,eno fim de semana, na Póvoa
de Varzim, voltou a revelar-se
fundamental, desta vez na
qualificação da Seleção Nacional para o play-off de acesso ao
Campeonato do Mundo de
2019.
"Não me sinto patrão da equipa, nem perto. Estão ali mais
quatro ou cinco jogadores que

nãotêm problemas em assumir
o jogo e assumem bem. Caiu
para mim, como podia cair para
outro, mas, de facto, eu não tenho problemas em assumir decisões, isso já passou. Faço-o e
tenho noção das consequências, tanto positivas como negativas. Sim, ontem [anteontem] foram positivas", reage o
meia-distância, que está a cumprira terceira temporada aoserviço dos polacos do Wisla Plock
e, por isso, conhece bem o adversário com que Portugal se
bateu no domingo.
"A Polónia está num processode renovação, mas nãodeixa
de ter muita qualidade e uma
grande história. Este é um passo muito importante para nós,
é bom sentir que já conseguimos bater-nos com estas seleções, estamos no caminho certo", diz Gilberto Duarte, de 27
anos, confiante na presença de

"E bom sentir que
já conseguimos
bater-nos com
estas seleções,
estamos no
caminho certo'
"Caiu para mim,
como podia cair
para outro, mas,
de facto, eu não
tenho problemas
em assumir
decisões"
Gilberto Duarte
Jogador da Seleção Nacional

Portugal na fase final do Mundial daAlemanha/Dinamarca,
que irá decorrer entre 9 e 27 de
janeiro do próximo ano. "Temos mais do que qualidade
para combater com a próxima
equipa que nos calhar", garante Gilberto, lembrando: "Temos três ou quatro jogadores

lesionados, como o Wilson
[Davyes], ()Jorge Silva, oQuintana e o [Fábio] Vidrago e que
mais tarde podem acrescentar
qualidade ao grupo. Eu acredito num Portugal ainda mais
forte. Em junho vamos estar
mais fortes e capazes de dar
uma resposta a este nível."

Alívio e dever cumprido
"Após todo o estágio, desde 21 de dezembro, todo o
trabalho e esforço, como passar pouco tempo com a
família, andar de um lado para o outro, treinar duas
vezes por dia, o apuramento foi um alivio e deu-nos a
sensação de dever cumprido", explica Gilberto Duarte,
lembrando que a chave da qualificação para o play-off de
junho não esteve apenas no jogo de domingo, em que
Portugal empatou a 27 com a Polónia. "Os outros dois
jogos e os resultados que conseguimos é que fizeram
com que o empate bastasse. Foram resultados muito
importantes", sublinha.
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Aboubakar fica-se pelos 60%
BENFICA

FISSURAS NUM PILAR DA BANCADA
LEVARAM À IITI'ERRUPÇÃO
DO ESTORIL-FC PORTO QUANDO
O t_
4 • 9 • IAM 1-0
—

,
IV I ¥1

¡13f
I
~

Lateral-direito assinou
pré-contrato, mas não
sabe quando vem

,441

EBUEIII
EM JANEIRO
OU JUNHO
Rui Vitátia risca
oito jogadores
Inter oficializou
Lisandro
BRAGA
Defesa do Olympiacos
quase garantido

Diogo Figueiras
já tem contrato
P16
à espera

Regulamento

Gilberto Duarte
e o apuramento
para o Mundial

"Em junho
estaremos
casa com derrota, mais fortes"
P25

castiga clube da
AdeptOS
para o relvado

ao intervalo

se a falta de ta
condições lhe for
"imputável"

MERCADO //AVES: Artur Moraes e Tissone treinam hoje 1/ P. FERREIRA: Rúbea
Micael fez exames
Valência pode ser destino para João Mário

ENCOMENDE JÁ

Cãmara desportiva GARRIX!
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Checos batem campeões olímpicos
A República Checa cometeu
ontem a proeza de bater (28-27) a
todo-poderosa Dinamarca, campeã olímpica no Rio' 2016, naquela
que foi a maior surpresa até à data
no Europeu da Croácia, em jogo
referente i 2° jornada do Grupo D,
a decorrer em Varazdin.
O guarda -redes Martin Gaba,
com uma defesa de outro mundo,
travou o último ataque dos nórdicos, evitando o empate, enquanto
Ondrej Zdrahala (8 golos) também
ajudou à festa, ao ser o melhor

marcador do encontro, para desespero do astro dinamarquês
Mikkel Hansen (7).
Quem aproveitou bem o resultado foi a Espanha, que depois de
obter a maior goleada (32-15) da
prova frente a checos, ganhou
(27-25) à Hungria, fixando-se isolada no 1° lugar da série.
No Grupo C, em Zagreb, também houve surpresas, já que a Eslovénia também roubou pontos à
Alemanha, campeã em titulo. As
duas equipas que afastaram Por-

tugal do Europeu, acabaram em patadas (25-25).
Mais lesta foi a Macedónia, a
confirmar o seu favoritismo na vitória (29-28) frente a Montenegro
e a assumir °comando isolado.
Numa partida de muita rivall dade entre as duas repúblicas dos
Balcãs, a dupla de árbitros portugueses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca conseguiu controlar o
jogo, apesar da muita pressão vinda dos bancos. O encontro acabou
em clima de fair play. o A.R.
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ANDEBOL

"O regresso à Seleção
que mais desejava"
Guarda-redes Humberto
Gomes foi, aos 40 anos,
um dos trunfos nacionais
frente à Polónia
ALEXANDRE REIS

Tendo como grande trunfo o
guarda-redes do ABC, Humberto
Gomes, Portugal cometeu a proeza
de empatar (27-27) este domingo
coma Polónia e afastar uma das po tências cio andebol na luta pela
qualificação para o Mundial'2019.
"Foi o regresso à Seleção que eu
mais desejava. Apareci nos momentos certos para travar um ad versário poderoso. Mas ainda falta
vencer o playoff, em junho, para
marcar presença no MunPo
dial. para isso que vamos trabalhar", disse Humberto Gomes a
Record, chamado para o lugar do
lesionado Quintana.

"QUANTOS MAIS MINUTOS
DE JOGO E EXPERIENCIA,
MELHOR É UM GUARDA-REDES",
EXPLICOU O GUARDIÃO

O internacional justificou a titu laridade no jogo decisivo do Grupo
4, apesar de ter 40 anos. O quatro
vezes campeão nacional, vencedor
de três Taças, duas Supertaças e
duas Challenge explicou o porquê
da longevidade dos grandes guarda - redes: "É uma posição especí fica, onde se trabalha mais os reflexos e a destreza, sem grandes correrias nem contacto físico. Quantos
mais minutosde jogo e experiência,
melhor é um guarda - redes. Basta
ver o caso do francês Thierry

RAÇA. Humberto Gomes empolgado após grande defesa

Omeyer EPSG1, considerado o me
lhor do Mundo aos 41."
Por isso, Humberto Gomes não "Playoff de junho
se admira poro sucesso de Portugal é para ganhar"
ter sido também com o contributo
de guardiões 'veteranos' como Hu - O sorteio do playoff de apurago Figueira (38 anos) e Ricardo mento para o Mundial'ung será
Candeias (37): "Não há grandes no dia 27, mas Humberto Gomes
guarda- redes jovens, porque tem não quer sofrer por antecipação:
havido falta de formação para o "Seja qual for o nosso adversáposto. Tive a sorte de conhecer um rio, é contra esse que vamos contreinador que foi guarda-redes, tar e trabalhar para ganhar." A
Aleksander Donner, e de ter um EH F revelou as datas dos jogos.
técnico no clube como Carlos Fer- sendo que a primeira mão podereira. Mas contam-se pelos dedos rá ser realizada entre os dias 8e
os clubes que têm treinadores de ió dejunho e a segunda entre 12 e
14 do mesmo mês.
guarda - redes..." o
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Guarda-redes do ABC foi, aos 40 anos, um dos trunfos de Portugal frente à Polónia
Tendo como grande trunfo o guarda-redes do ABC, Humberto Gomes, Portugal cometeu a proeza de
empatar (27-27) este domingo com a Polónia e afastar uma das potências do andebol na luta pela
qualificação para o Mundial'2019.
"Foi o regresso à Seleção que eu mais desejava. Apareci nos momentos certos para travar um
adversário poderoso. Mas ainda falta vencer o playoff, em junho, para Portugal marcar presença no
Mundial. É para isso que vamos trabalhar", disse Humberto Gomes a Record, chamado para o lugar do
lesionado Quintana.
O internacional justificou a titularidade no jogo decisivo do Grupo 4, apesar de ter 40 anos.
O quatro vezes campeão nacional, vencedor de três Taças, duas Supertaças e duas Challenge explicou
o porquê da longevidade dos grandes guarda-redes: "É uma posição específica, onde se trabalha mais
os reflexos e a destreza, sem grandes correrias nem contacto físico. Quantos mais minutos de jogo e
experiência, melhor é um guarda-redes. Basta ver o caso do francês Thierry Omeyer [PSG],
considerado o melhor do Mundo aos 41."
Por isso, Humberto Gomes não se admira por o sucesso de Portugal ter sido também com o contributo
de guardiões 'veteranos' como Hugo Figueira (38 anos) e Ricardo Candeias (37): "Não há grandes
guarda-redes jovens, porque tem havido falta de formação para o posto. Tive a sorte de conhecer um
treinador que foi guarda-redes, Aleksander Donner, e de ter um técnico no clube como Carlos Ferreira.
Mas conta-se pelos dedos os clubes que têm treinadores de guarda-redes..."
"Playoff de junho é para ganhar"
O sorteio do playoff de apuramento para o Mundial'2019 será no dia 27, mas Humberto Gomes não
quer sofrer por antecipação: "Seja qual for o nosso adversário, é contra esse que vamos contar e
trabalhar para ganhar." A EHF revelou as datas dos jogos, sendo que a primeira mão poderá ser
realizada entre os dias 8 e 10 de junho e a segunda entre 12 e 14 do mesmo mês.
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Por RecordTendo como grande trunfo o guarda-redes do ABC, Humberto Gomes, Portugal cometeu a
proeza de empatar (27-27) este domingo com a Polónia e afastar uma das potências do andebol na
luta pela qualificação para o Mundial'2019."Foi o regresso à Seleção que eu mais desejava. Apareci
nos momentos certos para travar um adversário poderoso. Mas ainda falta vencer o playoff, em junho,
para Portugal marcar presença no Mundial. É para isso que vamos trabalhar", disse Humberto Gomes
a Record, chamado para o lugar do lesionado Quintana.O internacional justificou a titularidade no jogo
decisivo do Grupo 4, apesar de ter 40 anos. O quatro vezes campeão nacional, vencedor de três
Taças, duas Supertaças e duas Challenge explicou o porquê da longevidade dos grandes guardaredes: "É uma posição específica, onde se trabalha mais os reflexos e a destreza, sem grandes
correrias nem contacto físico. Quantos mais minutos de jogo e experiência, melhor é um guardaredes. Basta ver o caso do francês Thierry Omeyer [PSG], considerado o melhor do Mundo aos 41."Por
isso, Humberto Gomes não se admira por o sucesso de Portugal ter sido também com o contributo de
guardiões 'veteranos' como Hugo Figueira (38 anos) e Ricardo Candeias (37): "Não há grandes
guarda-redes jovens, porque tem havido falta de formação para o posto. Tive a sorte de conhecer um
treinador que foi guarda-redes, Aleksander Donner, e de ter um técnico no clube como Carlos Ferreira.
Mas conta-se pelos dedos os clubes que têm treinadores de guarda-redes...""Playoff de junho é para
ganhar"O sorteio do playoff de apuramento para o Mundial'2019 será no dia 27, mas Humberto Gomes
não quer sofrer por antecipação: "Seja qual for o nosso adversário, é contra esse que vamos contar e
trabalhar para ganhar." A EHF revelou as datas dos jogos, sendo que a primeira mão poderá ser
realizada entre os dias 8 e 10 de junho e a segunda entre 12 e 14 do mesmo mês.
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