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CLASSIFICAÇÃO 
-) Liga dos Campeões Mi" mi 

4 Grupo e 411.a Jornada  

Besiktas (Tur)-Sporting (POR) 27-33  

Tratan (Esq)-Chekhovskie Med. (Rus)  27-28  

4 ontem 

Bjerringbro Sil. (Din)-Metalurg (Mac)  33-25  

JV EDGP 
1  BJERRINGBRO SILK.4 

2  Sporting 4 

3 

3 

o 
O 

1 

1 

131-111 6 

122-110 6 

3  Tatran Presov 4 3 O 1 110-98 6 

4  Besiktas Mogaz 4 2 O 2 103-105 4 

5  Chekhovskie Med. 4 1 O 3 100-113 2 

6  HC Metalurg  4 O O 4 97-126 0 

Jornada, 13 out. — Chekhovskie Medvedi 
(Rus)-HC Metalurg (Mac), Besiktas Mogaz (Tur)-
-Bjerringbro-Silkeborg (Din), Tatran Presov 
(Esq)- SPORTING (POR) 

ANDEBOL 

Sporting 2.° 
na Champions 
—> Jornada terminou ontem, 
com vitória do Silkeborg, 
líder do Grupo C 

O Sporting perdeu a liderança do 
Grupo C da Liga dos Campeões, à 
qual ascendera na véspera, ao 
vencer ao Besiktas, na Turquia. 
Ontem, os dinamarqueses do 
Bjerringbro Silkeborg, únicos que 
já bateram os leões, ganharam ao 
Metalurg (6.°) por 33-25. 
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A2 Patinadora Carolina Ferreira em evidência no primeiro dia dos Jogos da Juventude
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aeee1df4

 
2018-10-07T23:59:15Z
 
A patinadora de velocidade Carolina Ferreira esteve em plano de evidência no primeiro dia dos Jogos
Olímpicos da Juventude Buenos Aires2018, ao ficar entre as oito primeiras em duas competições.
 
Carolina Ferreira foi sexta classificada na final direta dos cincio quilómetros a eliminar e oitava na final
da prova de um quilómetro, depois de ter passado as meias-finais. A outra atleta presente em finais
no primeiro dia, Inês Rico, foi 22.ª na final direta de triatlo. Na primeira jornada do torneio de futsal, a
seleção feminina de Portugal goleou o Chile por 15-2, num jogo em que Fifó brilhou, ao anotar cinco
golos. Na segunda-feira, estreiam-se em Buenos Aires Filipe Santo (natação), Alexandre Montez
(triatlo), Ruben Tavares (ginástica de trampolins) e a seleção de andebol de praia, que hoje fez um
jogo-teste com a Venezuela (1-2).
 
Lusa
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andebol 1

Belenenses bate
CCR Fermentões
O CCR Fermentões perdeu, em casa, com o Be-
lenenses, por 26-36, em partida relativa à 6.ª jor-
nada do Andebol 1. 

Refira-se que, na próxima ronda, há uma ape-
tecível AC Fafe-ABC/UMinho, agendado para o 
próximo dia 13, no anfietatro da turma amarela. 
O Arsenal da Devesa antecipou a partida da jor-
nada sete, tendo perdido, por 40-18, no reduto 
do Benfica, líder do campeonato, embora os en-
carnados tenham mais um jogo disputado que 
os seus perseguidores mais diretos.
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Fez dez golos ao Minsk, já tinha estado bem na 
primeira eliminatória e também brilha no campeonato 

Eficácia de Areia 
supera os 80% 

António Areia foi um perigo permanente para o SKA Minsk 

Extremo-direito está a 
viver um grande início de 
temporada e os números 
do campeonato são claros: 
n golos em 26 remates. 
Sábado, para a Taça EHF, 
fez uma exibição de gala e 
agradeceu aos colegas 

RUI GUIMARÃES 
••• Com dez golos em 12 re-
mates (83%de eficácia),Antó-
nio Areia fez anteontem, no 
Dragão Caixa, frente aos bie-
lorrussos do SKA Minsk, uma 
exibição notável. Em jogo da 
primeira mão da segunda ron-
da de qualificação da Taça EHF, 
que o FC Porto venceu por 34-
29,o ponta-direitadeixou claro 
que está a atravessar um gran-
de momento. De resto, já ou-
tros números o demostravam, 
como o facto de ter sido o me-
lhor marcador da primera eli-
minatória (12 golos), a par de 
André Gomes, em duelo com 
os romenos do Potaissa Turda; 
e com os 21 em 26 remates no 
Campeonato Nacional, o que 
lhe confere 81% de eficácia.  

"Tenho de estar contente com 
a minha exibição. Não sei se foi 
a melhorpelo FC Porto, mas de 
certeza que foi das melhores. 
Cada vez que faço assim um 
jogo melhorzito, congratulo 
sempre os meus colegas, por-
que estou numa posição em 
que preciso muito deles para 
marcar golos. Hoje [anteon-
tem] consegui marcar muitos, 
tive eficácia e agradeço tam-
bém a eles", reagiu o extremo 
no final do jogo, em declara-
ções ao Porto Canal. 

Referindo-se ao adversário, o 

'Cada vez que faço 
assim um jogo 
melhorzito, 
congratulo 
sempre os meus 
colegas" 
António Areia 
Ponta-direita cio FC Porto 

SKA Minsk, Areia teceu elo-
gios. "Eles mostraram que jo-
gam rápido, têm pontos fortes, 
são uma equipa difijcil, que de-
fende bem e com os guarda-re-
des a terem boas fases nojogo", 
resumiu, lembrando que "o FC 
Porto teve um mau início de 
segunda parte". "Falhámos ali 
algumas bolas aos seis metros, 
que nestas competições são 
cruciais, uma vez que todos os 
golos contam.Temosuma van-
tagem de cinco bolas na elimi-
natória, esperemos que sejasu-
ficiente", disse ainda ointema-
cional A dos azuis e brancos. 

Relativamente ao facto de te-
rem agora um melhor conhe-
cimento dos bielorrussos, An-
tónioAreia lembroque o inver-
so é igualmente verdadeiro. 
"Eles também saem com esse 
`raio X' da nossa parte, é como 
funciona uma eliminatória a 
dois mãos. Vamos estudá-los 
melhor, mas eles farão o mes-
mo em relação a nós", con-
cluiu. Recorde-se que o encon-
tro da segunda mão joga-se no 
sábado, às 16h45. 
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ANDEBOL 

Silkeborg apanha leão 
no 1.0 lugar da Champions 

Os dinamarqueses do Silkeborg bate-
ram (33-25) os macedónios do Metalurg e 
assumiram a liderança do Grupo C da 
Liga dos Campeões, empatados pontual-
mente com o Sporting (2.°) e os eslovacos 
do Tatran Presov (3.0), todos com 6 pontos. 
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Jogos da Juventude: Patinadora Carolina Ferreira em evidência no primeiro dia
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Carolina Ferreira foi sexta classificada na final direta dos cincio quilómetros
 
A patinadora de velocidade Carolina Ferreira esteve em plano de evidência no primeiro dia dos Jogos
Olímpicos da Juventude Buenos Aires2018, ao ficar entre as oito primeiras em duas competições.
 
Carolina Ferreira foi sexta classificada na final direta dos cincio quilómetros a eliminar e oitava na final
da prova de um quilómetro, depois de ter passado as meias-finais.
 
A outra atleta presente em finais no primeiro dia, Inês Rico, foi 22.ª na final direta de triatlo.
 
Na primeira jornada do torneio de futsal, a seleção feminina de Portugal goleou o Chile por 15-2, num
jogo em que Fifó brilhou, ao anotar cinco golos.
 
Na segunda-feira, estreiam-se em Buenos Aires Filipe Santo (natação), Alexandre Montez (triatlo),
Ruben Tavares (ginástica de trampolins) e a seleção de andebol de praia, que hoje fez um jogo-teste
com a Venezuela (1-2).
 
Sportinforma / Lusa
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