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Alexandrina 
vence Taça EHF 
-› Luso-espanhola foi a 3.' melhor 
marcadora da prova, com a ca-
misola das russas do Rostov-Don 

A luso-espanhola Alexandrina Barbosa 
venceu, finalmente, uma prova europeia 
de clubes, depois de duas finais perdidas: 
na Liga dos Campeões feminina e na Taça 
Challenge. A lateral festejou a conquista 
da Taça EHF, ao serviço das russas do 
Rostov-Don, contribuindo com 10 golos 
nos dois jogos da final, frente ás alemãs 
do Bietigheim (28-25 na Alemanha e 25-
-21na Rússia). Além disso, a jogadora, 
que em 2012 trocou a seleção de 
Portugal pela de Espanha, classificou-se 
na 3.' posição entre as melhores 
marcadoras da prova, com 58 golos nos 
12 jogos que realizou. H. C. 
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ANDEBOL 

Gaienses muito 
perto da glória 

Colégio de Gaia pode repetir 
título conquistado em 1990/91, o 
único da história, já este sábado 

O Colégio de Gaia está muito perto de fazer 
historia e igualar o seu único título nacional 
da 1.' divisão feminina, que conquistou em 
1990/91. As gaienses venceram, agora, os 
dois primeiros jogos da final do play-off no 
Funchal, ante a campeã Madeira SAD (21-
-17 e 27-25) e estão só a uma vitória do 
desejado titulo, que poderão festejar no 
sábado, em Gaia (17 h). Já as campeãs 
nacionais estão encostadas à parede para 
revalidarem o título tèm de vencer très 
jogos na final! Para os 3.94.° lugares, o 
Alavarium está a um sucesso do bronze, 
após ter derrotado o SIR/DB por 21-20. 
enquanto Maiastars e Juve Lis estão em 
vantagem para os 5°/6." e 7.°/8.°, com 
sucessos caseiros diante de Sp. Madeira 
(32-18) e CALE (25-20), respetivamente. 

HUGO COSTA 

Página 2



A3

  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 17,06 x 10,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69540860 16-05-2017

Marítimo campeão de andebol
Com 3 vitórias

O Marítimo é o campeão de andebol dos Açores e vai estar 
presente, pelo segundo ano seguido, na fase final da 3.ª divisão 
nacional, marcada para o mês de Junho.

Na época passada o Marítimo foi à fase final porque o cam-
peão Sporting da Horta “B” não teve acesso ao contrato programa 
da Direção Regional do Desporto para os apoios às deslocações.

A segunda edição do “regional”, após alguns anos de ausência 
para o escalão sénior, foi realizada na ilha de S. Miguel, ganhando 
o Marítimo os 3 jogos que realizou. Teve um saldo positivo de 23 
golos, devido aos 79 apontados e aos 56 sofridos.

O Grupo Desportivo da Casa do Povo dos Arrifes foi vice-
campeão depois de há um ano, em Santa Maria, ter sido 5.º e úl-
timo classificado ao perder os 4 jogos e com 18 golos negativos. 
Este ano perdeu somente com o campeão Marítimo e teve 3 golos 
positivos.

Resultados da 1.ª jornada: Marítimo-Casa do Povo dos Arrifes, 
30-23 e São Pedro, de Santa Maria-Desportivo dos Biscoitos, da 
Terceira, 28-26.

2.ª jornada: Marítimo-São Pedro, 24-18 e C. P. Arrifes-Desp. 

Biscoitos, 30-21.
3.ª jornada: Marítimo-Desp. Biscoitos, 25-15 e C. P. Arrifes-

São Pedro, 27-26.
Classificação final: 1.º Marítimo, 9 pts; 2.º Desportivo da 

Casa do Povo dos Arrifes, 7; 3.º Desportivo de São Pedro, 5 e 4.º 
Desportivo dos Biscoitos, 3 pts.
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S. Bernardo a uma vitória
de garantir a subida

DECISÃO A equipa sénior do
S. Bernardo está muito perto de
garantir o regresso ao principal
campeonato do andebol por-
tuguês, quando faltam duas jor-
nadas para terminaram a Fase
Final da 2.ª Divisão Nacional.

Apesar da derrota (30-32) no
recinto do Santo Tirso, no sá-
bado, depende apenas de si
para garantir o acesso ao Cam-
peonato de Andebol 1, bas  tan -

do-lhe uma vitória para atingir
esse objectivo.

A formação orientada por
Ulisses Pereira mantém a lide-
rança com 18 pontos e, na pró-
xima ronda, agendada para sá-
bado, recebe o V. Setúbal. Em
caso de triunfo, poderá fazer a
festa perante os seus adeptos.

Também a Sanjoanense po-
derá, depedendo dos resulta-
dos das últimas jornadas, as-
segurar um lugar entre as prin-
cipais equipas nacionais na
época 2017/2018. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Estudantes 
empatam com o
Póvoa Lanhoso

A equipa de andebol da Aca-
démica foi jogar ao terreno do
Póvoa Lanhoso com o qual
empatou a 37 golos, em jogo a
contar para a 11.ª jornada da
fase final da Zona Norte do Na-
cional da 3.ª Divisão.

A turma escolar, que ocupa
o 11.º lugar na prova, fez uma
exibição razoável, mas longe
da qualidade registada na se-
mana anterior, quando derro-
tou o 1.º classificado. A defesa,
em particular, sentiu bastantes
dificuldades em parar a equipa
adversária, contrariando uma
das principais características
dos estudantes que é uma de-
fesa coesa e aguerrida. Para tal,
muito contribuiu a ausência de
jogadores como Alexandre
Cruz ou Carlos Rocha.

Artur Duarte e Afonso Vítor
foram os melhores marcado-
res com nove golos cada.
Afonso Vítor fez, mesmo, uma
das melhores exibições da
épo ca na posição de ponta di-
reito.

Os infantis receberam a
equipa do Monte, tendo per-
dido por 18-38, num jogo em
que voltaram a jogar apenas
com seis jogadores. Os juvenis
receberam o Alavarium e per-
deram por 14-46. 

Recorde-se que os estudantes
enfrentam algumas dificulda-
des nos escalões jovens, por, por
um lado, não terem muitos atle-
tas e, por outro, devido à indis-
ponibilidade de jogadores em
alguns dos fins-de-semanas.|

Andebol
Provas diversas
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MODALIDADES 

Equipa de iniciados venceu a zona 2 da fase intermediária. 

Selecçãoda Madeira 
ruma à fase final nacional 
A Madeira irá discutir o título de 
2016/2017 do Torneio de selecções 
regionais de iniciados em andebol 
masculinos, que está agendado para 
os próximos dias 9 a 11 de Junho. 

A passagem à fase final da com-
petição foi garantida no passado 
fim-de-semana onde os insulares 
venceram a zona 2 da fase intermé-
dia, que teve lugar em Setúbal. 

A equipa orientada por António 
Florido dominou a competição ten-
do vencido a selecção da casa por 
uns expressivos 36-16, para no der-
radeiro encontro bater a formação 
de Beja por 28-16. 

Para além do conjunto insular a 
fase final irá contar com as selec-
ções de Braga, Viseu/Guarda, Lis-
boa, Porto e Algarve. Já em relação 
ao local da fase final, ainda não é co-
nhecido. 

A selecção regional contou com 
os seguinte atletas: João Vidal, Nu-
no Milho, Douglas Ferreira, Lou-
renço Silva (atletas do Académico 
do Funchal), Guilherme Tavares 
(CE Levada), Joel Menezes, Luís 
Semedo, João Macedo, José Olivei-
ra, Diogo Gouveia (CD Infante), To-
más Abreu e Pedro Andrade (Marí-
timo). P. V. L. 
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O 
Arsenal da Devesa 
conquistou, domin-
go à noite, nos Aço-
res, uma importan-

te vitória sobre o Sporting 
da Horta (29-28) em en-
contro da oitava jornada 
da fase de manutenção 
do campeonato de ande-
bol da primeira divisão.

Com este triunfo, o 
conjunto bracarense dei-
xou os lugares de despro-
moção, somando mais 
dois pontos que S. Ma-
mede e Sporting da Hor-
ta, que ocupam os dois úl-
timos lugares. Certo é que 
a vitória conseguida no 
pavilhão de um adversá-

rio direto deu nova alma 
ao Arsenal da Devesa, que 
na próxima jornada (20 de 
maio) visita o líder Avan-

Andebol: I Divisão

Arsenal venceu na Horta
e deixou “linha de água”

ca, enquanto o Horta visita 
o ISMAI, o Fafe recebe o 
Boa Hora e o São Mame-
de faz o mesmo ao Bele-

nenses. Já na II Divisão, o 
Xico Andebol venceu em 
Setúbal por 26-25 e ficou 
em zona de subida. 

Agora, falta receber a 
Sanjoanense e visitar o 
CDE Camões. Caso con-
siga manter a segunda po-
sição – ou até mesmo a 
primeira – garantirá o re-
gresso à primeira divisão.

E porque o próximo 
jogo, sábado às 18h00, é 
deveras importante pa-
ra conseguir os seus ob-
jetivos, os responsáveis 
do Xico decidiram abrir 
as portas do pavilhão. O 
adversário é a Sanjoa-
nense.

Arsenal deu mais um passo rumo à permanência

D
M
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ANDEBOL. Numa nomeação 
inédita, os portugueses José 
Manuel Costa e Nuno Guerra 
vão passar a fazer parte do 
Tribunal Arbitrai da EHF, que 
superintende os conflitos do 
andebol europeu. 
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Igor Zabic elogia 
campeonato 
Ea O esloveno do Sporting, 
Igor Zabic, elogiou o campeo-
nato de andebol. "Vamos lutar 
até ao fim. A liga pode não ser 
muito conhecida no Mundo, 
mas é muito forte e qualquer 
adversário pode fazer escorre-
gar o mais forte dos candida-
tos", considerou Zabic, acredi-
tando que os leões ainda podem 
ultrapassar o líder FC Porto. 
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