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Nacionais e regionais
Associação de Andebol
de Braga faz formação
para árbitros
A Associação de Andebol de Braga
(AAB) promoveu sexta-feira uma
acção para quadros de arbitragem
nacionais e regionais.
A iniciativa, que teve como prelec-
tores o presidente da AAB, Manuel
Moreira, e os árbitros 
do nível 4 nacional Diogo Teixeira,
Alberto Alves e Fernando Novais. 
da Associação Andebol de Braga,
serviu para para transmissão de 
diretrizes para a época  2017/18 
A participação dos quadros de arbi-
tragem era obrigatória, por isso,
notou-se a presença da quase tota-
lidade.
A acção teve a particularidade da
presença de quadros de arbitragem
da Associação de Andebol de Vila
Real, pois há a necessidade de acer-
tar pormenores sobre problemas
administrativos e 
técnicos para os jogos das provas
não fixas que decorrem em parceria
entre  as duas associações.

§andebol
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São Bernardo recebe campeão nacional no sábado
De regresso ao principal escalão da modalidade, a equipa sénior masculina de andebol
do São Bernardo vai, no próximo sábado (18 horas), receber o Sporting, o campeão
nacional em título. Os preço dos ingressos é de 1,5 (sócios) e 5 euros (não sócios).
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A Secção de Andebol da Acadé -
mica recebeu e perdeu por 17-
29 na recepção ao Sanjoanen -
se, em jogo a contar para a 2.ª
jornada da Zona 2 do Nacional
da 2.ª Divisão.

A turma escolar entrou mal
no jogo e antes dos 10 minutos
já se encontrava a perder por
seis golos de diferença, desní-
vel que se manteve até ao in-
tervalo. Após o descanso, a
Académica procurou forçar a
aproximação do resultado,
mas veio ao de cima a maior
experiência do adversário que
conseguiu, sem oscilações,
manter o diferencial até aos 10
minutos finais, em que o es-
forço academista e a maior ro-
tatividade de jogadores contri-
buiu para um resultado final
mais desnivelado.

A eficácia atacante da Sanjo -
anense, apesar dos guarda-re-
des anfitriões terem estado em
bom nível, foi determinante
para o resultado final, com os

jovens academistas a acusa-
rem algum nervosismo peran -
te o adversário, falhando bas-
tantes remates (muitos isola-
dos) em momentos determi-
nantes do jogo, o que acabou
por marcar a diferença entre
as duas equipas. 

Apesar da exibição menos
conseguida, Diogo Carvalho
com sete golos, Diogo Feijó e
Élvio Abreu, ambos com qua-
tro golos, e os guarda-redes
João Gonçalves e António
Madaleno, destacaram-se li-
geiramente no conjunto estu-
dantil.|

NACIONAL 
DA 2.ª DIVISÃO

1.ª Fase – Zona 2

                                        P      J     V      E     D       M-S

1º Juve Lis                          6      2      2      0      0      51-39
2º Albicastrense            6      2      2      0      0      69-60
3º Estarreja                        4      2      1      0      1      44-53
4º Benfica B                     4      2      1      0      1      54-50
5º Sanjoanense              4      2      1      0      1      50-39
6º Benavente                   4      2      1      0      1      70-65
7º Marienses                   4      2      1      0      1      45-46
8º SIR                                    4      2      1      0      1      57-63
9º Sismaria                        2      2      0      0      2      52-63
10º Académica              2      2      0      0      2      47-61

Má entrada no jogo ditou
derrota da Académica

Estudantes perderam na recepção ao Sanjoanense por 17-29

DR

Andebol
Nacional da 2.ª divisão
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Obrigado pelo apoio! 

Madeirenses sem sorte 
na qualificação europeia 
A selecção portuguesa de andebol 
feminino não foi feliz na estreia da 
qualificação para o Campeonato 
da Europa de 2018, somando dois 
desaires nos dois primeiros encon-
tros do grupo 4. 

Com a presença das guarda-re-
des madeirenses Isabel Goís (Ma-
deira Andebol SAD) e Jéssica Fer-
reira (Colégio de Gaia) e ainda 
com as continentais que militam 
na SAD madeirense, Mónica Soa-
res e Cristiana Morgado, a equipa 
lusa deslocou-se, na passada quin-
ta-feira à Rússia e veio a perder 
por 32-25, naquele que foi o jogo 
de estreia nesta fase de apuramen-
to. O conjunto das quinas, que con-
ta ainda com o madeirense Artur 
Rodrigues, como treinador adjun-
to, ainda foi para o intervalo a ven-
cer por 13-14, mas as adversárias 
nos 20 minutos finais foram mais 
eficazes conseguindo ganhar van-
tagem no marcador para fechar o 
jogo com um triunfo por 32-25. 

Nesta partida Mónica Soares 
(Madeira SAD) veio a ser uma das 
melhores marcadores da selecção  

portuguesa com cinco golos. 
Já no passado domingo, e com o 

apoio dos portugueses, Portugal 
recebeu a Roménia, no Luso, e vol-
tou a sair derrotada, agora por nú-
meros mais expressivos. 

Diante de um adversário muito 
mais forte as jogadores lusas nun-
ca conseguiram contrariar o favo-
ritismo das romenas, pelo que não 
foi de estranhar que o intervalo 
chegasse com Portugal a perder 
por 5-16. Com  as guarda-redes ma-
deirenses a trocarem por várias 
vezes a baliza da equipa nacional, 
Portugal voltou a não se encontrar 
na segunda parte, pelo que o resul-
tado acabou por ser bastante ex-
pressivo, com uma derrota por 32-
16. 

Com duas jornadas já disputa-
das a Roménia lidera com quatro 
pontos, seguido pela Rússia e Áus-
tria com dois pontos. A selecção 
nacional ocupa o último lugar sem 
qualquer ponto. 

O próximo jogo da equipa lusa 
está marcado para 21 de Março de 
2018 frente à Austria. P. V. L. 

Madeirenses Isabel Gois e Jéssica Ferreira defenderam a baliza lusa. FOTO DR 
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USBOA PRESDENIE 
DA 131/ ACREDITA 
Ell POR1UGAL 
"Portugal tem mantido um 
bom ritmo de crescimento 
nas nossas competições e 
acredito que em 2020, com o 
Campeonato da Europa com 
24 equipas, estará presente", 
disse ontem Michael 
Wiederer, presidente da • 
Federação Europeia de 
Andebol (EHF), cuja reunião 
do Comité Executivo 
decorreu em Lisboa. Esta é 
uma comissão que se reúne 
diversas vezes por ano e, 
desta vez, a convite da 
Federação de Andebol de 
Portugal, Lisboa foi a Cidade 
escolhida. —R.G. 

ii 
."Socnos cidadãos 

bastante europeus 
e, no que se refere 

ao  andebal,  soniós 
profundamente 

europeus' 
IffignalLaninjelra 

Presidente da Federação & 
Andebol de Portugal 
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Amigo.f.,  Gilberto e Alexis 
foram adversários 
"Voltar a jogar com o Gilberto foi fixe. 
Durante alguns anos vestimos a mesma 
camisola e é sempre especial", disse 
Alexis Borges, que partilhou uma foto 
com o antigo companheiro após o jogo. 
"Reencontrar o Alexis, nestas competi-
ções é sempre bom", referiu Gilberto. 

ANDEBOL Luso-cubano 
emprestado pelo FC Porto 
aos catalães tem jogado, 
marca golos e está cada 
vez mais integrado 

ALEXIS RGESDA 
CARTASEMBARCELONA 

Pivô diz que o Barça "é 
outra realidade" e que até 
os treinos são diferentes. 
Cerca de dois meses depois 
de ter começado a traba-
lhar no Palau Blaugrana, 
confessa a "emoção" de 
jogar em pavilhões cheios 

RUIOUIMARABS 

***Alexis Borges não pára de 
surpreender. Depois de em 
pouco tempo se ter afirmado 
categoricamente no FC Porto, 
clube a que chegou em no-
vembro de 2013, revelando 
grande potencial mas ainda 
muitas carências técnicas e 
táticas, está agora em Barcelo-
na, emprestado pelos dragões, 
e a dar cartas. No domingo, na 
Polónia, o luso-cubano que 
sexta-feira faz 26 anos, mar-
cou três golos em outros tan-
tos remates, no jogo frente ao 
Wisla Plock, referente à ter-
ceira jornada da Liga dos Cam-
peões. Também foi utilizado  

nas duas primeiras rondas, 
com dois golos em duas opor-
tunidades naAlemanha, fren-
te ao Rhein-Neckar Lôwen, 
tendo ficado em branco na ou-
tra partida, na qual não fez 
qualquer remate, em casa, 
com os suecos do IFK Kris-
tianstad. Ou seja, o pivô tem 
100% de eficácia na Cham-
pions - na Liga Asobal, que, à 
quarta jornada, o Barcelona 
lidera, tem oito golos em nove 
remates e ainda três recupera-
ções de bola. "Sim, as coisas 
estão a correr-me bem", disse, 
com alguma timidez, a O 
JOGO. 

"Isto é outra realidade, tudo 
muito diferente, mesmo os 
treinos. Mas está a correr mui-
to bem, os meus companhei-
ros são grandes pessoas, estão 
a ajudar-me na integração e já 
me sinto em casa", continuou 
Alexis. "Jogar com muitas pes-
soas no pavilhão é uma sensa-
ção muito boa. É mesmo uma 

"Isto é outra 
realidade, 
tudo muito 
diferente, 
mesmo os 
treinos" 

"Os meus 
companhei-
ros são 
grandes 
pessoas, 
estão a 
ajudar-me 
na integra-
ção e já me 
sinto em 
casa" 

Alexis 
Borges 
Jogador 
do Barcelona 

grande emoção quando se en-
tra em campo e as bancadas es-
tão cheias", descreveu o se-
gunda linha, que no domingo 
atuou perante 5400 especta-
dores. 

Apesar de estar em Espa-
nha,Alexis Borges, que no FC 
Porto conquistou dois cam-
peonatos e uma Supertaça, 
mantém-se atento ao ande-
bol português."Tenhoacom-
panhado, vejo sempre os re-
sultados", atirou de pronto. 
"O começo do FC Porto não 
foi o esperado, mas agora já 
está a jogar melhor e a cada 
jogo que passar as coisas vão 
correr ainda melhor, tenho a 
certeza disso", prosseguiu, 
dando depois conta do apoio 
aos azuis e brancos. "Torço 
pelo FC Porto, claro que estou 
a torcer por eles. Ainda há 
muito campeonato pela fren-
te e acredito que venham a ser 
campeões", concluiu Alexis 
Borges. 
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ANDEBOLemm  
Nikcevic antevê 
dificuldades 
na Champions 
1511 O Sporting vem de uma 
derrota na Macedónia (por 
um golo) e amanhã vai tentar 
redimir-se no Pavilhão João 
Rocha, diante dos russos do 
Chekhovskie Medvedi na 
quarta jornada do Grupo D da 
Liga dos Campeões. Ivan 
Nikcevic não espera um jogo 
fácil, mas acredita que, em 
casa, os leões vão vencer. 

"Um jogo para a Liga dos 
Campeões é sempre complica-
do, sobretudo contra equipas 
que têm a semana toda para se 
prepararem. Mas jogamos em 
casa e temos de ganhar para 
prosseguirmos na competi-  • 

ção", contou o ponta - esquerdo 
montenegrino, em declarações 
ao site do Sporting. 

A equipa tem sido sujeita a 
uma grande carga de jogos, 
mas Nikcevic garante que glo - 
balmente o grupo está bem. 
"Claro que temos alguns joga-
dores com algumas mazelas e 
isso complica um pouco as 
coisas, mas aqueles que estão 
em condições vão dar tudo 
para compensar." o 
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