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TAVIRA RECEBE
ANDEBOL ADAPTADO
O 1 Encontro Nacional
de Andebol Adaptado
está agendado para os
próximos dias 6, 7 e 8 de
abril, no Pavilhão Municipal de Tavira.
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Portugal joga
com a Suíça no
Multidesportos
Andebol
Jogo de preparação

O Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, recebe
hoje (18h30) o primeiro de dois
jogos particulares da selecção
principal de Portugal que vai
medir forças frente à Suíça,
sendo que na sexta-feira
(19h30) as duas equipas voltam
a defrontar-se no mesmo local,
partidas com entrada livre. Portugal e Suíça encontraram-se
pela última vez em Maio do ano
passado, em dois encontros relativos à qualificação para o Europeu de 2018 e os lusos venceram as duas partidas. Estes
dois compromissos de Portugal
têm como intuito preparar a
participação portuguesa no
“playoff” de apuramento para
o Mundial 2019, no qual terá
como adversária a Sérvia. |
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ÌiJL
ANDEBOL
~ode PrePararrã0 Para

o play-off do Mundial:
Portugal-Suka,18h30,
Pavilhão Dr. Mário Mexia
(Coimbra).

Campeonato da Liga-2.'
Fase-4.3 jornada Grupo A: CAB Madeira-FC
Porto,15h00; Illiabum-V.
Guimarães, 20h30;
Benfica-Oliveirense, 21h00.
Jogo em atraso da 3.a
jornada: Grupo B:
Ova rense-Eléctrico, 21h30.

Volta ao Pais Basco, com
a participação de ciclistas
portugueses, a decorrer
até dia 7.

II Liga- Jogo em atraso da
29.a jornada - Varzim-FC
Porto 6,16h00.
VOLFM0i

Campeonato Nacional 2.a fase, play-off - Série
dos Últimos - Jogo em
atraso da 6.3 jornada:São
Mamede-Esmoriz, 21h00.

Página 3

A4

ID: 74348893

04-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,98 x 22,98 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Lateral-direito cubano deixará o FC Porto
e rumará a França para um contrato de três anos
: .4J

IVRY CONTRATA
CUNI MORALES
Çuni Morales, após quatro
temporadas de azule
branco, vai repetir o
percurso de vários primeiros planos que jogam em
Portugal: o cubano irá
continuara carreira em
França, ao serviço do Ivry
***Após quatro épocas no
FC Porto e com dois títulos
portugueses no currículo, o
cubano Yoel Cuni Morales
vai deixar o andebol português. Cuni, que esta época
perdeu a titularidade para o
compatriota Angel Hemandez, assinou, aos 31 anos, um
contrato com o Ivry, clube
que ocupa o 11.° posto na
principal liga do país. "OYoel,
que tínhamos referenciado
há vários anos, vai integrar-se
facilmente, pois já temos o
Yosdany Rios [n.d.r.: outro
internacional cubano] connosco. Estamos muito con- Curai Morales chegou ao Dragão em 2013/14
tentes por contar com os
dois", revelou François Leoutro jogador de valor recoqueux, presidente do clube
nhecido naquele país e em
francês. O dirigente fez quesPortugal, o lateral-esquerdo
tão de frisar que o lateral-diFábio Magalhães, que por cá
reito que recrutou em Portuse destacou noABC e no Sporgal é um jogador com expe- "O Yoel, que
ting e que este ano é a princiriência de Liga dos Campeões, seguimos há
palfiguradoChartres, somancompetição em que marcou algum tempo, vai
do123 golos na Proligue (mé39 golos em dez jogos.
dia de 5,6 porjogo). Fábio tem
integrar-se
bem"
O FC Porto perde assim um
mesmo sido um dos princidos elementos do seu quadro FrançoteLc;quets
pais trunfos deste clube na
de jogadores para França me- PresIdente do Ivry
luta pela subida à principal
ses depois de ter contratado
liga daquele país.
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ANDEBOL Paulo Jorge Pereira, que tem a Seleção em estágio a preparar
o play-off de acesso ao Mundial, diz ter muito respeito pela Sérvia
41

TESTESELECAOJOGA
HOJE COM ASUIÇA
A equipa das Quinas fará esta
tarde, a partir das 18h30, o
primeiro de dois jogos
particulares com a Suíça, no
Pavilhão Multidesportos Dr.
Mário Mexia, em Coimbra - o
outro é sexta-feira, às 19h30.
"Estamos a pensar muito em
nós, iremos acrescentar
alguns detalhes ao nosso
modelo jogo ofensivo, não
devendo mexer muito na
defesa", explicou Paulo Jorge
Pereira —R.O.

vrrOmAs
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Portugal e Suíça já se
defrontaram em 21
ocasiões, sendo o saldo
favorável à equipa lusa, que
soma onze vitórias. De
resto, dois empates e oito
triunfos helvéticos

"061141)0111C? NOS
TAMBEM O CONHECEMOS"
A convite de O JOGO, a

Seleção Nacional de
andebol, quepretende
juntar-se aos gigantes da
modalidade, visitou ontem
o Portugal dos Pequenitos,
em Coimbra, antes de
seguir para o treino
atnammulAss

••• Concentrada no Luso
mas também a treinar em
Coimbra, a Seleção Nacional
de andebol foi ontem desviada por O JOGO para um dos
locais mais conhecidos da cidade dos estudantes, o Portugal dos Pequenitos. Ali, jogadores e equipa técnica tiraram
algumas fotos antes de seguirem para nova sessão de trabalho. Em causa está a preparação para o play-off de junho,
frente à Sérvia, onde se jogará
o acesso ao Mundial'2019, ao
qual a equipa lusa pretende
chegar e, assim, juntar-se aos
grandes da modalidade. "Pelo
momento da época, estes es-

tágios não são fáceis. É difícil
centrar os atletas tendo em
conta que estão a jogar campeonatos, estão mesmo a decidir campeonatos, outros em
fim de contrato, a mudar de
clube, enfim, são coisas delicadas", disse PauloJorge Pereira a O JOGO. "Vamos tentar
que esta concentração tenha
alguma eficácia na construção
da equipa até ao play-off, vamos tentar incluir mais algumas coisinhas, ainda que mesmo só o relembrar de tudo seja

"A Sérvia tem
problemas? Eles
resolvem, ou seja,
isso é mentira"
Paulo.forge Pereka
Selecionador nacional

um pouco difícil para eles, mos pedindo", respondeu um treinador que temos de
com a mudança do 'chip' do Paulo Jorge Pereira, concluin- respeitar, que trabalha seriaclube para aqui", continuou o do: "O Obradovic todos conhe- mente, é altamente exigente
selecionador.
cemos, é um excelente treina- com os atletas, põe as equipas
Não tendo mais nenhum pe- dor. Ele conhece os atletas a jogar lindamente, por isso
ríodo de preparação até ao portugueses, masnóstambém temos o máximo respeito pela
play-off, com os jogos nos dias conhecemos o Obradovic. É Sérvia e pelo Obradovic."
10, na Sérvia, e 14, em Portugal
(Póvoa de Varzim), findo este
estágio a equipa das Quinas só
voltará a concentrar-se em junho. De todo o modo, uma
pergunta é desde já obrigatória: sendo Obradovíc, que recentemente passou seis anos
em Portugal -ganhou sempre
ocampeonato pelo FC Porto -,
oselecionador da Sérvia, a missão passou a ser mais dificil? "A
Sérvia também quer estar no
Mundial, é uma seleção fortíssima, basta ver onde jogam
aqueles jogadores. Eles têm
imensos atletas de alta quali
dade e, se quisermos ganhar, e
eu acredito que é possível, temos de fazer as coisas bem fei- Antes de mais um treino no Pavilhão Multidesportos
tas, não só os estágios, e a Fede- Dr. Mário Mexia, os jogadores estiveram no Portugal
ração está a dar-nos o que va- dos Pequenitos, onde se divertiram um pouco

Visita A brincar aos pequenitos
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Benfica reforça-se no Barcelona
••• Bosko Ristovski, guarda-redes macedónio de 36
anos, do Barcelona, deverá ser
reforço do Benfica já na próxima temporada. Trata-se de
um jogador com grande experiência internacional, registando118 jogos pela Macedónia e 23 na liga do país vizinho, pela formação catalã.
Bosko, que tem 1,90 metros e
pesa 110 quilos, possui cinco
títulos no campeonato macedónio (dois peloVardarSkopje
e três pelo Metalurg), um na
liga alemã (Rhein-Neckar

Lowen) e dois na espanhola,
precisamente nas épocasmais
recentes, pelo Barcelona.
A atuar fora do país desde a
temporada de 2006/07, o andebolista representou ainda o
Teucro e oAlgeciras, em Espanha; o Gummersbach, naAlemanha; o Al-Ahly SC, do Catar; e o Créteil, de França.
Agora, Ristovski prepara-se
para seguir para a Luz, onde
será um reforço de inegável
qualidade no plantel que continuará às ordens de Carlos
Resende. -RUI GUIMARÃES

Bosko Ristovski
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Ailliiebel • logo portcular - Portugat-Suka (18.30 - ~Mó Dr. Fiado Mem, em Cambra)
boogoosobell - Ligo (2.. Fase) - Grupo A - Ca8 Madeka-F. C. Porto (15), Ilkobum-V Goimaraos (20 00).
Benfica-Oloreirense (21) Grupo - Ovarense-Electrico (2130).
Poriel- UgaPro Varorn-F. C. Porto 8 (16).
Campam os° de Portugal (1.. Fase) - Serie E - Moncaraparbense-Moura (16)
A. F. Poeto - 2.. Dlvisao CL, Fase) - Séne 2 -Esce1a11.5-8ahor (20 - Sào Pedro de F1rts)
From, - logo pordcsier Paugal-Sênaa (17- Pasribao ~dopo( de Soes).
Voleibol - L' Divido Nadem' -Série doS ÚltImos - Ac.Sao Mamede-Esmom (17)
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ANDEBOL

Seleção recebe
helvéticos
Portugal defronta hoje a
Suíça, em Coimbra, no primeiro de dois particulares diante
da formação helvética que servem para preparar o playoff
para o Campeonato do Mundo,
onde Portugal vai defrontar a
equipa da Sérvia.
"Este estágio insere-se na
preparação para o Mundial de
2019. É uma semana de certa
forma complicada para todos,
tendo em conta que são momentos essenciais e complicados para os jogadores nos seus
clubes. Mas vamos tentar, dentro do possível, que todos se
centrem para que seja mais um
estágio eficaz, como têm sido
até aqui", referiu o seleciona dor português Paulo Pereira.
O encontro de hoje tem início marcado para as 18h30 no
pavilhão Dr. Mário Mexia. Na
sexta-feira (as19h30), no mesmo local e diante do mesmo
adversário. o J.M.
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Sorteio da final four da Taça de Portugal marcado para 19 de abril

Tipo Meio:

Internet
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ZeroZero.pt Online

Data Publicação:

04/04/2018

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=218085

A Federação de Andebol de Portugal anunciou que o sorteio das meias-finais da Taça de Portugal vai
decorrer no Auditório Municipal de Peso da Régua, no dia 19 de abril, pelas 14h30. Esta cerimónia vai
ser acompanhada por uma conferência de imprensa.
Recorde-se que a final four da Taça de Portugal vai ser disputada nos dias 26 e 27 de maio e conta
com as presenças de FC Porto (eliminou o Belenenses), Sporting (venceu a Avanca), Benfica (triunfou
sobre o São Bernardo) e FC Gaia (II Divisão), que afastou o Madeira SAD.
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
2018/04/03 20:23
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