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AMDEBOL

Em marcha
solidária
—> Jornada da fase final
joga-se hoje com Madeira,
SAD e Benfica invertidos
ANDRÉ ALVES/ASF

Paulo Moreno, capitão do Benfica

Com inversão do local dos jogos,
por acordo entre clubes, na 2.'
jornada do grupo A da fase final
todos querem marchar para a
vitória, Por ter adiado o arranque
com o Aguas Santas para 5 de
maio, o Madeira, SAD estreia-se na
qualidade de visitado no pavilhão
da Luz para jogar com o Benfica.
Além das contas para o título, este
será um encontro onde a
solidariedade por Moçambique - a
entrega de um alimento enlatado
na Porta 12 vale um ingresso - é
motivo mais do que suficiente para
ver os homens de Paulo Fidalgo e
Carlos Resende em ação. «Esta é a
5.' vez consecutiva que ficamos
nos seis melhores da fase regular.
Os nossos sonhos não terminam
aqui», prometeu Afonso Franco,
adjunto dos insulares, enquanto
Paulo Moreno, do lado das águias,
garante luta. «Não começámos da
melhor maneira a fase final, mas
estamos aqui para trabalhar e
seguirmos fortes para ganhar ao
Madeira, SAD», salientou o capitão
encarnado. Aguas Santas,
também a debutar nesta fase,
recebe o FC Porto. «Temos
excelentes expetativas para o
jogo», diz o pivot Nuno Pimenta,
reconhecendo os «jogadores
fortes» dos dragões. Fábio
Magalhães, do FC Porto, reconhece
o «campeonato muito
interessante» dos rivais.
Ao bicampeão Sporting está
destinado um dérbi lisboeta em
casa do Belenenses, onde já
sofreu para ganhar esta época.

ANDEBOL 1
4 Fase fina» Gr. A4 2.' Jor.4 Hoje
Madeira, SAD-Benfica
20.00 h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa
Belenenses-Sporting
20.00 h
Pavilhão Acácio Rosa. em Lisboa
Águas Santas-FC Porto 21.00 h
Pavilhão de Águas Santas, na Mala
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Sismaria vence e convence
na visita à SIR 1.º Maio
Andebol
Leiria

Devido aos compromissos das
selecções nacionais femininas,
o passado fim-de-semana foi
muito virado para o género
masculino em termos competitivos. Na 2.ª divisão nacional,
as três equipas leirienses estão
na fase de discussão da manutenção, onde aconteceu um
dérbi que se antevia equilibrado e emotivo até ao final,
mas tal não aconteceu. O AC
Sismaria foi à Marinha Grande
vencer a SIR 1.º Maio de forma
bem mais tranquila do que se
podia prever, ganhando por 1526, num jogo em que os azuis
da Estação anularam o poder
de fogo do seu ex-atleta Simão

Santos e foram contando com
o guarda-redes Tomas Van Zeller ao seu melhor nível.
Já o tranquilo Juventude do
Lis foi a Mafra empatar a 18
golos. Um resultado nada positivo para o andebol de Leiria,
uma vez que a formação do
Mafra é uma das que discute
com a SIR 1.º Maio a fuga aos
dois lugares de despromoção.
Batalha ganha dois troféus
distritais de seniores
Quem vai começar o assalto
à muito complicada subida à
2ª divisão, é o Batalha AC. Porém, antes que isso aconteça,
a equipa batalhense disputou
com o Cister, na Batalha, a Taça
Pedro Afra e, mais uma vez estas equipas demonstraram

que são muito equilibradas.
Depois de uma primeira parte
claramente favorável aos homens de Alcobaça, na segunda
parte o Batalha conseguiu
anular a desvantagem e levou
o desempate para os livres de
sete metros. Aí, o Batalha foi
mais forte e venceu o troféu
distrital.
Em seniores femininos, disputou-se a Taça Rui Faria e o
Batalha também venceu este
troféu distrital, ao ganhar em
Alcobaça por 20-24.
Juvenis da Juve e iniciados
da SIR só sabem ganhar
Nos escalões jovens, os juniores masculinos de Sismaria
e Juve Lis marcaram passo na
luta pela manutenção. A Juve

perdeu no Alavarium por 3024 e o Sismaria empatou a 25
golos na recepção ao Benavente.
Em juvenis masculinos, a
Juve Lis soma e segue na 2.ª
divisão nacional e obteve o
quinto triunfo, noutros tantos
jogos disputados na 2.ª fase da
prova. Desta vez a ‘vítima’ da
equipa de Vítor Santos foi o
Samora Correia (22-17). Com o
NDA Pombal aconteceu exatamente o oposto, com cinco
derrotas em cinco jogos disputados, desta vez na recepção
ao São Pedro do Sul, por 2738.
Já em iniciados, o SIR 1º Maio
de João Marques foi a Benavente ganhar por 24-27 e continua a sua caminhada vitoriosa. Em iniciados femininos,
a Juve Lis levou a melhor sobre
o Porto Salvo, por 20-13 e perdeu em Alcanena por 42-23. A
SIR 1.º Maio perdeu no Feirense
por 33-24. Orlando Jóia
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Favoritismo do Benfica não retira nenhuma
ambição à caminhada do Madeira SAD
Madeira SAD defronta esta noite, pelas 20h00, o Benfica. Um
acordo entre os dois clubes
1
permitiu a inversão da ordem dos
jogos e nesse sentido os madeirenses entram hoje em ação, num
calendário que tem sido penoso
para o conjunto insular.
"No domingo passado tivemos
um jogo muito intenso para a Taça
Challenge. Mais uma vez, e esta é
a 5ª vez consecutiva que ficamos
nos 6 melhores classificados da
fase regular, iremos defrontar o
SL Benfica, um grande clube e
com excelentes atletas e equipa
técnica", começa por relembrar
Afonso Franco, treinador adjunto
do Madeira SAD, que atribui o favoritismo ao adversário. "Os nossos
sonhos não terminam aqui, pois
queremos surpreender as melho-

res equipas portuguesas com o
nosso andebol. Além disso, o embate com o Benfica é um bom momento de preparação para os nossos objetivos futuros, tendo em
conta a exigência a que nos obrigam. São favoritos e irão procurar
anular rapidamente a nossa equipa, mas nós estamos focados em
fazer um jogo atrativo e alcançar
o melhor resultado possível", refere,
ainda.
Do outro lado, o objetivo também
passa pela conquista do título.
"Não começámos da melhor maneira a fase final do campeonato,
mas estamos aqui para trabalhar
e dar continuidade ao que temos
feito. Vamos seguir fortes para ganhar ao Madeira SAD", disse Paulo
Moreno, jogador do Benfica. O jogo
está marcado para as 20h00.
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Dragan Nachevski, macedónio de 63 anos, presidente do Conselho de Arbitragem da
Federação Europeia, esteve em Portugal e concedeu uma entrevista exclusiva a O JOGO

"ESPERO QUE PORTO
ESTEJA NO EURO'2020"
Um dos árbitros mais
reconhecidos de sempre,
estando agora mima posição
de máximo relevo no
dirigismo do sector a nível
europeu, deixa elogios ao
andebol português, do qual
se diz um apreciador
RUIGUIMARAES

••• Com

o primo Marjan,
Dragan Nachevski formou
uma das mais famosas duplas
de arbitragem de sempre do
andebol, tendo apitado várias
finais e meias-finais de campeonatos da Europa e do
Mundo, para além de competições europeias de clubes. O
macedónio, de 63 anos, esteve em Portugal e conversou
com O JOGO.
Que veio fazer a Portugal?
—Vim darum seminário para
os árbitros portugueses, organizado pela Federação de Andebol de Portugal. Fui convidado para falar um pouco sobre algumas diretrizes e algumas mudanças de linhas de
orientação e critérios que se
verificaram em 2018.
Tem boa relação com os
dirigentes da Federação de
Andebol de Portugal?
—Tenho, sim, como com o
António Marreiros, que é
membro do sector da arbitragem da EHF [Federação Europeia de Andebol]. Mas não
vim a Portugal só por causa
deste bom relacionamento,
vim principalmente por causa deste seminário e destes esclarecimentos que foi importante transmitir.
Sei que viu alguns jogos
em Portugal. O que acha
do nível do andebol
português?
—É verdade, vi o ABC-Benfica, para a Taça de Portugal.
Mas, antes de mais, quero dizer que sempre tive uma boa
impressão do andebol português. Estamos a falar de um
país que gosta muito de desporto e desta modalidade em
particular e é uma pena estarem há algum tempo afastados das grandes competições
internacionais de seleções,
mas eu acredito que desta

vez, com 24 equipas, Portugal irá conseguir a vaga que
merece há muito tempo. Mas
estamos perante um Sporting a disputar os oitavos de
final da Liga dos Campeões e
o FC Porto a fazer uma grande campanha na Taça EHF. A
nível de clubes, têm feito
boas temporadas nos últimos
anos.
É verdade, mas, ao nível da
Seleção Nacional, Portugal
não está numa grande
competição internacional
desde o Europeu da Suíça,
em 2°06...
—Sim, mas como a competição interna está a fazer grandes progressos, eu suponho e
espero que Portugal esteja no
Europeu de 2020.
Acredita mesmo que é
possível estar de regresso
aos grandes palcos já no
próximo ano?
—Eu acredito que sim. Como
disse, são agora 24 equipas e
Portugal tem todas as chances
de chegar lá.
O Dragan é presidente do
Conselho de Arbitragem.
Nesse sentido, como
encara esta mudança que
permite às equipas atacar
com sete jogadores de
campo?
—Eu não faço
nem mudo as
regras, mas estou envolvido
num grupo de responsáveis
para o estudo das regras. Concretamente em relação a este
tão falado sete contra seis,
nunca gostei. Se analisarbem
as estatísticas, entre sete e
dez golos são sofridos quando
as equipas jogam nesse sistema.
Acredita que essa regra
pode vir a ser alterada de
novo?
—Tudo é possível, estamos
sempre abertos a novas ideias
para tomar o andebol melhor.
Se houver essa sugestão, iremos enviá-la para a Federação
Internacional de Andebol e
para este grupo de especialistas e, assim, veremos a possibilidade de mudar.
Não acha que o jogo está

*os Há quem defenda a presença de mais um elemento
nas equipas de arbitragem,
mas Nachevski discorda.
O que lhe parece a ideia de
passar a haver três árbitros?
—Não sei como será no futuro, sei que há quem a defenda,
mas eu sou contra ter três árbitros. Nos jogos há erros de
treinadores, jogadores e árbitros, o que é normal. O que seria do jogo sem erros? Seríamos robõs...
E a questão do jogo passivo,
sempre tão polémica?
—Essa é uma longa história,
não apenas de agora. No passado, alguns países, como a Lituânia, já jogaram com 45 segundos de ataque, mas o
feedback não foi o melhor.
Mas o grande problema é na
parte final dos jogos, nos últimos cinco minutos e quando
oresultado está apertado, porque nos restantes 55 minutos
ninguém reclama.

"Vi o ABC-Benfica,
para a Taça de
Portugal, mas
sempre tive urna
boa impressão do
andebol
português"

'Trabalho': Dragan Nachevski esteve em Guimarães e
Braga e deu uni salto ao Porto para falar com O JOGO

a

mais rápido e mais
espetacular?
—Que o jogo está mais rápido, sem dúvida, que há mais
golos também, mas deixamos
de apreciar a beleza do andebol jogado com cabeça, com
um bom ataque, com boas jogadas. Agora o andebol é correr, marcar, correr mais e marcar mais. Por isso, se está mais
espetacular, não sei. Eu, por
mim, gosto mais de um jogo
de andebolbem pensado, que
não tem de ser lento.

"Vocês são urna nação de desporto"

'Acredito que
desta vez, com 24
equipas, Portugal
ira conseguir a
vaga [Europeu]
que merece há
muito tempo"

"Acredito que em Portugal vão investir muito dinheiro,
para construírem clubes bastante fortes, não só a nível
nacional, mas também a nível internacional", disse
Dragan Nachevski, quando desafiado por O JOGO a
deixar uma mensagem aos nossos leitores. "Espero que
haja clubes bastante fortes, para participarem sempre na
Liga dos Campeões e que cheguem mesmo à final-four",
continuou o macedónio, lembrando: "Vocês são uma
nação de desporto, vocês amam o desporto, o futebol, o
andebol, mas espero que os desenvolvam."
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A

Andebol 1-2.3 Fase-2.a
Jornada - Gmpo A:Madeira
SAD-Benfica, 20h00 (Pav. Luz
n.°2); Águas Santas-FC Porto,
21h00; Belenenses-Sporting,
20h00.

Campeonato do Mundo de
Masters em Pista Coberta,
em Torun, Polónia, com
a pa rtidpação de atletas
portugueses.

5.° Turkish Para-Badminton
International - ENESCUP
2019, coma participação de
Beatriz Monteiro e Diogo
Daniel, a decorrer em Antalya,
na Turquia.

Votta à Catalunha, com
a participação de Domingos
Gonçalves (Caja Rural) e Rui
Oliveira (UAE-Team Emirates).

Liga Revelação Sub-23 - Fase
Apuramento de Campeão 6.a Jornada: Aves— Benfica,
11h00; Estoril-Braga,15h00.

Campeonato NacionalJogos em atraso da 21.3
jornada:HC Braga-FC Porto,
19h45; Sporting-Oeiras, 20h00;
Riba d'Ave-Benfica,21h00;
Marinhense-Oliveirense, 21h00.
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Fábio Magalhães perante Vasco Santos e José Barbosa na primeira fase

CAMPEONATO FC Porto em Águas Santas,
Sporting em Belém e Madeira SAD na Luz

Luta pelo título
continua hoje
Depois das competições
europeias do fim de
semana, com a presença de
leões (Champions),
dragões (EHF) e Madeira
SAD (Clullenge), esta
noite regressa o Andebol
RUIGUIMARÃES

*os A luta pelo Campeonato
Nacional tem esta noite mais
umajornada, a segunda da fase
final, com os líderes Sporting e
FC Porto a atuarem fora. Os
azuis e brancos jogam em
Águas Santas e os de Alvaiade
visitam o vizinho Belenenses.
"É uma equipa complicada,
tem feito um campeonato
muito interessante e dificultou a vida aos três grandes",
recordou o meia-distância Fábio Magalhães sobre os maiatos. "Esta é urna equipa que
conseguiu chegar com muito

mérito aos seis primeiros lugares, está muito motivada e pratica um bom andebol", disse,
por seu lado, o técnico leonino,
Hugo Canela, sobre os azuis.
Já o Benfica, em jornada invertida e num ciclo negativo duas derrotas e um empate -,
recebe o Madeira SAD. "Não
começámos da melhor maneira a fase final do campeonato,
mas estamos aqui para trabalhar e dar continuidade ao que
temos feito. Vamos seguir fortes para ganhar ao Madeira
SAD", garantiu o pivõ Paulo
Moreno.
CAMPEONATO NACIONAL
HOJE
MadeiraSAD-Benfica
sIv
ÁguasSantas-FCPorto
PcxtoCanal
Belenenses-Sporting
JOGO.PT

20h00

PONTOS

FC Porto e
Sporting,
com 40
pontos,
lideram. O
Benfica,
com 37, é
terceiro.
Madeira
SAD e Aguas
Santas, que
ainda não
jogaram,
têm 30 e o
Belenenses
soma 29

21h00
20h00
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Seleções jovens ao trabalho
e•• ComAndré Gomes e Leonel Fernandes, ambos do FC
Porto, ausentes por lesão, e
também sem Luís Frade, do
Sporting, que vai à equipa A, a
Seleção de andebol de sub-21
prepara-separa ira estágio, ente 8 e 12 de abril, com muitos
jovens. Fábio Teixeira, João
Furtado e Rui Ferreira fazem a
estreia e Martim Costa, de 16
anos, voltou a ser chamado. Os
sub-19 também irão trabalhar
e jogar (com Israel, Espanha e
França). Ambas as concentrações são no Algarve. —R.G.

NOME
POSIÇÃO CLUBE
Diogo Valério
GR
Boa Hora
Manuel Gaspar
GR
Sporting
Bruno Gaspar
PE
V. Setúbal
PE
Fábio Teixeira
A. Santas
Salvador Salvador LE
Sporting
Pedro Santana
LE
Boa Hora
ISMAI
ioÃo Furtado
LE
P
Vaiter Soares
Madeira SAD
P
Tiago Sousa
FC Porto
P
ABC
Rui Ferreira
Miguel Pinto
LD)PD FC Porto
Diogo Silva
LO
Avanca
PD
Sporting
Nuno Reis
Jenilson Monteiro PD
Avanca
Frandsco Sirva
C/LE ABC
Martim Costa
C/LE
FC Gaia
Francisco Pereira
C
Madeira SAD
Gonçalo Vieira
C
A. Santas
Nota- GR: guarda-redes; C: central;
PE: parta-esquerda; LE: lateral-esquerdo; P:
pivd, 10: lateral-direito; PD: ponta•direita:

Foi confirmada a
presença da
Seleção de
sub-19 no
Mundial da
Macedónia
(agosto). A
de sub-21 já
estava
qualificada
(Espanha,
em julho)
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ANDEBOL - 1.° Divisão Nacional (2.• Fase) - Grupo A - Madeira SAD-Bentica (20),
Belenenses-Sporting (20), Águas Santas-F. C. Porto (21).
FUTEBOL - Liga Revelação (Sub-23 - 2.• Fase) - Ap. Campeão - Estoril-Braga (15).
FUTEBOL FEMININO - Jogo particular (Sub-19) - Portugal-Sintrense (19 - Cidade
do Futebol/Oeiras).
R:MAL - Ronda Principal de Apuramento para o Europeu (Sub-19/Básnia e
Hercegovina) - Grupo 3 - Portugal-Moldávia (19).
HÓQUEI EM PATINS - 1.• Divisão Nacional - HC Braga-F. C. Porto (19.45), Sporting-Oeiras (20), Riba D'Ave-Benfica (21), Marinhense-0liveirense (21).
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ANDEBOL

Jogo solidário
hoje na Luz
O jogo de hoje entre o Ben -fica e o Madeira SAD, referente
à 2 jornada da fase final do
'-eampeonato, tem um cariz solidário com Moçambique. Ou
seja, na entrega de um alimento
enlatado, o espectador recebe
um bilhete para o referido en
contro, que se joga na Luz por
acordo dos clubes, uma vez que
é a equipa insular a anfitriã.
Já o Sporting desloca -se ao
reduto do Belenenses, no rescaldo da derrota no João Rocha
na 1J mão dos oitavos-de-final
da Liga dos Campeões, diante
dos franceses do Veszprém I IC
- segundo jogo é sábado.
Os leões jogam em Belém na
condição de segundos clasSifi cactos, mas com os mesmos
pontos (40) cio primeiro, o FC
Porto, que terá uma curta, mas
que poderá ser complicada,
viagem a Aguas Santas. ffi
GRUPO A- FASE FINAL
2., jornada
BEIENENSES 20hoo SPORTING
MAD. SAD 20h00 BENFICA'
AGUAS SANTAS 21h00 FC PORTO
*POR ACORDO DOS CLUBES, O JOGO É NA LUZ
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ÀM I NHAMANEIRA
R Os últimos dias têm sido pródigos em acontecimentos que
colocam o futebol português na
mais esconsa e malcheirosa
cave. E não merece. Quando
emergem figuras sem credibilidade que deixam evidente a
existência de uma guerra sem
quartel, obscena mesmo, entre
Benfica e FC Porto pelo controlo
das influências é tempo de aqueles que se pavoneiam pelos camarotes dos estádios dos grandes clubes não assobiarem para
o lado e tomarem as medidas
que evitem uma grande desgraça. Refiro-me a quem detém o
poder de mandar e que só aparece nos jogos que dão visibilidade
ou quando necessita devotos. É
assim, também, que por força do
mediatismo a que foisujeito surge Rui Pinto: jamais será um Robin dos Bosques, daí ter de pagar
pelos 'pecados', mas não se faça

José Manuel Freitas
Jornalista

Braga
capital
da Liga
PODE ANTÓNIO SALVADOR FUNCIONAR COMO
UMA ESPÉCIE DE MERKEL DO FUTEBOL PORTUGUÊS?
TENDO EM CONTA A RELAÇÃO DE PROXIMIDADE
COM PINTO DA COSTA E LUÍS FILIPE VIEIRA...

EM ALTA
Goalball - Mais dois títulos europeus para Alvaiade. Em desporto adaptado, mas europeus.
Para recordar!
Danilo- Golo fantástico só valeu um ponto, frente a Sérvia
forte. Por isso, o resultado devia
ter sido outro...
Casillas - Faz hoje oito dias que
renovou pelo FC Porto. Ótima
notícia. Um dos melhores continua por cá!
Futebol feminino - Sp. Braga
travou o Benfica na Taça. Essa é
a notícia... Mas também a adesão
popular. Notável!
Félix da Costa- Devia ter passado pela Ft, brilha na Fórmula
E. É líder do Mundial. Campeão
à vista?

10=21~~~1159~01

Carlos Lisboa-Está de volta
um técnico campeão. E na (re)estreia, o Benfica foi centenário...

PORTUGAL CONTINUA
FAVORITO NO EUROPEU?
JÁ VOARAM FOI QUATRO
PONTOS!

Gilberto Duarte- Melhor andebolista luso do presente, já é campeão no Barça. Fica na história!

dele um dos maiores bandidos
da história lusa, outro Zé do Telhado. Só que enquanto não se
deslindara estória dos emails...

Com tudo isto, a bola volta a rolar. Com a decisão da Liga ao
longe e, também, o muito falado
encontro entre Pinto da Costa e
António Salvador antes do Sp.
Braga-FC Porto de sábado. Vou
ser positivo: tendo em conta a
proximidade do líder minhoto
com PdC e LFV, não podia aq uele ser uma espécie de Merkel na

Andebol 1- FC Porto passeia na
Taça EHF e já está nos 'quartos'.
É candidato ao troféu? Parece...

resolução de questões que a todos interessam e preocupam?
Pode ser Braga capital da (e na)
Liga? Quem sabe se nesse encontro não foi dado o primeiro
passo...

Uma palavra, ainda, para a Seleção: havendo queixas de
duas arbitragens... a equipa
tem de ser bem melhor! Portugal favorito? Sim! Mas quatro
pontos já voaram!

Andebol2- Leões fizeram tremer o Veszprém mas... ficavalhes bem a vitória. Mesmo sem
Ruesga...
Râguebi- Maior vitória de sempre de Portugal, por números escandalosos: 93-o! Desculpem lá
checos...
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 6,34 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Tvi2.4
Hóquei em patins:
HC Braga-FC Porto

Andebol:
Madeira SAD-Benfica

O FC Porto segue na liderança do
campeonato nacional de hóquei em
patins e entra motivado para o jogo
de hoje após a goleada frente ao Forte dei Marmi (5-1) na Liga Europeia.

ER Depois de perder frente ao Sporting, o Benfica está proibido de escorregar.As águias estão a três pontos
dos leões e também do FC Porto, no
campeonato nacional de andebol.

9 40

~são

Meio: Imprensa

20.; BTV

Clubes voltam
a entrar em ação
R Após a pausa para jogos de seleções. a
Liga volta no fim de semana. Conheça as novidades dos candidatos ao título no 'Hora
Record'. com apresentação de Andreia
Candeias.
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