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Papez chega à Luz num momento em que o Benfica está na corrida a todas as competições 

ANDEBOL NACIONAL 

Jernej Papez reforça Benfica 
Esloveno vai colmatar ausência do lesionado Terzic o FC Porto aposta em guarda-redes 

cubano ABC também se reforça no mercado de inverno e contrata 'pivot' cabo-verdiano 

ror 

HUGO COSTA 

O
lateral - direito eslove - 
no Jernej Papez vai re-
forçar o Benfica, num 
posto específico em que 
os encarnados estavam 

debilitados depois da lesão do sér 
vio Stefan Terzic. 

Papez, 25 anos, foi internacio-
nal pela Eslovén ia nas camadas 
jovens, tem 1,91 m e 94 quilos de 
peso e alinhava nos franceses do 
Saran, com os quais rescindiu re - 
centemente após chegar a Fran - 
ça no verão, naquela que seria a 
primeira experiência cio jogador 
fora cia Eslovenia. 

Antes, o canhoto alinhou pelo 
Trimo Trebnje, Krka e Gorenje Ve - 
lenje, revelando -se um lateral que 
se destacou pelo elevado número 
de golos marcados na liga cia Eslo -
vénia e no Gorenje, onde foi subs-
tituir Jure Dolenec, que se juntou 
ao Montpellier em 2013. 

Mariano Ortega ganha, assim, 
mais uma opção para a primeira 
linha do Benfica, (mde tinha ape-
nas naquele posto específico Belo 
ne Moreira, podendo agora contar 
com Papez para atacar a parte fi 
nal da temporada, nomeadamen-
te o Grupo A, a Taça de Portugal e 
ainda a fase de grupos da Taça El IR 

Mas os encarnados não foram os 
únicos a reforçar - se nesta altura. 
Depois cio Sporting ter contratado 
o pivof chileno Marco Oneto, tam- 

bem aos dragões'chega o guarda - 
-redes cubano Magno! Suárez, um 
jogador com grande envergadura 
(mede 2,00 m e pesa 94 kg). Suá-
rez, 22 anos, chega a Portugal para 
reforçar o contingente cubano de 
andebolistas que são já 10. 

Magno! poderá ser aposta de 
futuro para o PC Porto que, neste 
momento, tem Alfredo Quintana, 
Hugo Laurentino e Pedro Carvalho 
na principal equipa, pelo que o 
novo guarda-redes deverá alinhar 
pela equipa B, que milita na 2." di -
visão nacional. 

Também em Braga há novida-
des, já que o cabo-verdiano Dél - 
cio Pina tem treinado no ABC e vai 
fazer parte dos planos de Carlos 
Resende, num posto específico que 
foi afetado pelas lesões de José Cos -
ta e Ricardo Pesqueira. O novo re 
forço tem 24 anos e jogava em Cabo 
Verde. 
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Portugal estreia-se com Turquia 
D R 

Equipa lusa viajou para a capitai, Skopie  

4  Seleção Nacional de sub-2I ini-
cia esta tarde, na Macedónia, 
apuramento para o Mundial 

A Seleção Nacional de juniores 
enfrenta esta tarde, a partir das 13 
horas, a Turquia na primeira jor-
nada da poule de qualificação para 
o Mundial sub-21. 

A equipa orientada por Nuno 
Santos sabe que, pela frente, terá os 
macedónios, que acolhem o apu  

ramento, além da Polónia, mas nem 
por isso se mostra menos ambicio-
sa. «As perspetivas são muito boas, 
independentemente de jogarmos 
na Macedónia com equipas muito 
fortes. Vamos com o objetivo de 
conseguir a qualificação, temos 
essa possibilidade e vamos lutar 
por isso», assegura o técnico. 

Apenas o primeiro classificado 
garante lugar na fase final, na Ar- 
gélia, no verão. H.C. 
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ANDEBOL 

BENFICA REFORÇA 
Jemej Papez, lateral-di-
reito que atuava no clu-
be francês Saran Loiret, 
vai ser reforço da equi-
pa de andebol do Benfi-
ca, substituindo o lesio-
nado Terzic. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

Centena e meia de crianças  fre-
quentaram nas férias de Natal
uma acção de andebol que o
ACV Andebol Clube  levou a
efeito.

Dando seguimento ao protoco-
lado com instituições da região

envolvente, o ACV Andebol
Clube levou a efeito, nos passa-
dos dias 27 e 29 de Dezembro,
duas  festas de andebol vocacio-
nadas prioritariamente para os
alunos das escolas do 1.º Ciclo
do Agrupamento Padre Benja-
mim Salgado. Técnicos e atletas
ACV dos vários escalões, cola-
boraram na acção.

Férias de Natal

Centena e meia de crianças
jogaram no AC Vermoim

DR

Momento de um dos grupos que passou por Vermoim
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Andebol
Celorico de Basto:
Beca intensifica
actividades

Os escalões jovens do  Beca
de Celorico de Basto esteve a
competir em várias provas de
andebol  durante as semanas
de férias escolares. Participou
no Fermentões Andebol Cup,
na Feira Andebol Cup e no
KAKI Gaia 2016. 

De 21 a 23 de Dezembro,
três atletas do Beca foram
convocados para a selecção
Regional da AA de Braga para
participarem no Fermentões
Andebol Cup 16. A equipa foi
vice campeã do torneio. 

“A chamada à selecção Re-
gional da AA Braga mostra
que o BECA está a fazer um
trabalho exemplar na forma-
ção dos atletas em andebol,
tornando-os muito requisita-
dos para participar nos mais
variados torneios” disse o ve-
reador do desporto da Câmara
Municipal de Celorico de Bas-
to, Fernando Peixoto. “É fun-
damental manter os atletas a
participar em vários torneios
para que possam aumentar o
ritmo competitivo e ganhar ca-
da vez mais competências téc-
nicas e táticas”. 

De 27 a 30 de Dezembro, a
equipa de iniciados masculi-
nos esteve pela primeira vez
no Feira Andebol Cup. Uma
competição que contou com a
participação de 1200 atletas.
Também a equipa de Iniciados
Feminino do BECA esteve em
competição na KAKI Gaia
2016, conhecido como o
maior torneio de Iniciados fe-
mininos em Portugal. 

“Foram dois torneios muito
intensos que permitiram aos
nossos atletas um crescimento
muito positivo e enriquecedor
dando-lhes a hipótese de evo-
luir no patamar da formação
desportiva”, disse. 

DR

Jovem celoricense ao ataque
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A selecção nacional de juniores
A de Portugal, de andebol mas-
culino defronta hoje, na Mace-
dónia, a Turquia, no jogo de
abertura da qualificação, para o
Mundial de sub-21 masculinos.

A turma das quinas, que conta
com os jogadores minhotos João
Fernandes, do AC Fafe, e André
Gomes, do ABC/UMinho, ama-
nhã enfrenta a selecção da casa e
na sexta-feira vai medir forças
com a Polónia.

No Grupo 3, apenas o primeiro
lugar dá acesso à fase final do
Mundial de sub-21, terá lugar na
Argélia, de 17 a 30 de Julho de
2017.  

A França, enquanto campeã do
mundo e a Espanha, Alemanha,
Croácia e Noruega, enquanto 1º,
2º, 4º e 5º classificados do Euro-
peu de Sub20 Masculinos 2016
já estão directamente apurados
para a fase final. 

A equipa nacional preparou es-
ta competição em Almada. “O
estágio correu dentro do planea-
do”, comentou Nuno Santos, o
seleccionador nacional, citado
na página oficial da Federação
de Andebol de Portugal. 

“Procuramos consolidar o nos-
so modelo de jogo e implemen-
tar novos conteúdos e ideias de

jogo. Houve, também, o traba-
lho físico que estava igualmente
previsto. Não tivemos lesões, o
que também é importante e o
nosso plano foi integralmente
cumprido. Estamos todos bem
preparados para os jogos que aí
vêm” garante o técnico. 

Nuno Santos mostra-se con-
fiante no grupo de trabalho: “As

perspectivas para esta qualifica-
ção são muito boas. Independen-
temente de irmos jogar na Mace-
dónia, contra a Polónia e a
Macedónia, equipas muito for-
tes. Vamos com o objectivo de
conseguir a qualificação, sabe-
mos que temos essa possibilida-
de e vamos lutar pelo nosso ob-
jectivo”, assegura. 

Juniores A começam hoje 
apuramento ao Mundial
HOJE NA MACEDÓNIA dois jogadores minhotos integram a selecção nacional de andebol sub-21 que
disputa, até sexta-feira, o apuramento ao campeonato do mundo.

DR

André Gomes, lateral do ABC/UMinho, na selecção nacional sub-21

Três do ABC/UMinho
Selecção nacional A
joga sábado em
Lamego com a Áustria
A selecção nacional A de andebol
masculino, com três jogadores do
ABC/UMinho incluídos na mais
recente convocatória - Ricardo
Pesqueira, Nuno Grilo e Pedro
Seabra - encontra-se a estagiar
em Lamego até sábado.
Nesse dia, a turma das quinas vai
jogar, em encontro amigável,
com a Áustria. 
A partida, que tem início marca-
do para as 15 horas, com trans-
missão em directo pela TVI 24. 

§às 15 horas

1.ª JORNADA - hoje
14h00: Portugal - Turquia 
16h45: Polónia - Macedónia 

2ª JORNADA - amanhã
14h00: Turquia - Polónia 
16h45:  Macedónia - Portugal 

3ª JORNADA - sexta-feira
11h00: Polónia - Portugal 
13h30: Macedónia - Turquia

+ calendário
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Duarte Carregueiro é 
reforço de Inverno da SIR

Duarte Carregueiro, 1.ª linha de
1,90 metros, é reforço dos se-
niores masculinos da SIR 1.º de
Maio, equipa que milita na 3.ª
divisão nacional. 

Foi em 1998 que o atleta co-
meçou a dar os primeiros pas-
sos na modalidade no ID Viei-
rense. De 2002 a 2011, repre-

sentou as cores do AC Sismaria
onde foi vice-campeão nacio-
nal no escalão de Infantis, Ini-
ciados e Juvenis. Foi aí que co-
meçou a dar nas vistas como
lateral esquerdo, tendo repre-
sentado o FC Porto nos dois
anos seguintes, onde festejou
um título de campeão nacional
no escalão de seniores. Contou
ainda com uma passagem na
AA Avanca em 2013. |

Andebol
Marinha Grande
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Celorico de Basto

Clube de Andebol
competiu em vários palcos

O 
Beca, Clube de An-
debol de Celorico de 
Basto, competiu em 
três frentes durante 

as férias escolares. Partici-
pou no Fermentões Ande-
bol Cup, na Feira Andebol 
Cup e no KAKI Gaia 2016. 

De 21 a 23 de dezem-
bro, três atletas do Be-
ca foram convocados pa-
ra a seleção regional da 
Associação de Braga pa-
ra participarem no Fer-
mentões Andebol Cup 16. 
A equipa foi vice-campeã 
do torneio. 

De 27 a 30 de dezem-
bro, a equipa de iniciados 
masculinos esteve pela 
primeira vez em compe-

tição no Feira Andebol 
Cup, competição que con-
tou com a participação de 
1200 atletas.

Também a equipa de 
iniciadas femininas do 
Beca esteve em compe-
tição na KAKI Gaia 2016, 

conhecido como o maior 
torneio de iniciados fe-
mininos realizado em 
Portugal. 

Uma das equipas do Beca

D
R
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Portugal prepara
encontro com a Aústria
Seleção de andebol prepara jogo com a Aústria, que se realiza no próximo
sábado, com Fábio Magalhães, do Madeira SAD, entre os eleitos.

F
ábio Magalhães, atleta do
Madeira Andebol SAD, vol-
ta a estar presente nos
eleitos do seleccionador
nacional Paulo Pereira,

que já divulgou a lista de con-
vocados que participam no es-
tágio preparatório que inclui
um jogo particular com a sele-
ção da Áustria. 
O jogo realiza-se no próximo

dia 7 de janeiro às 15 horas, no
mesmo local e com transmissão
na TVI24 no centro Multiusos
de Lamego, local onde o estágio
se realiza.
Assim sendo, a seleção portu-

guesa encontra-se em estágio des-
de o dia 2 de janeiro, terminando
o mesmo com o encontro frente
aos austríacos no próximo dia 7.
Após os dois jogos de estreia

com a Alemanha e Eslovénia,
esta será a segunda vez que a se-
leção estará em preparação sobre
os comandos da nova equipa téc-
nica, que procura conhecer me-
lhor os processos da equipa, ti-
rando o maior proveito possível
das potencialidades de cada atleta. 
Como novidade, este estágio

Fábio Magalhães chegou ao Madeira SAD proveniente do Sporting.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

conta com sessões abertas a trei-
nadores, com o intuito de pro-
porcionar momentos de forma-
ção, criando uma maior proxi-
midade entre seleccionadores.
Em suma, os treinos são aber-

tos e o jogo com a Aústria terá
entrada livre, com o objetivo
de aproximar a equipa do pú-
blico, dando a conhecer o que
se faz ao nível do andebol na-
cional. JM
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Papei já chegou a fazer 29 golos numa só época na Liga dos Campeões 

ANDEBOL Chama-se Jernej Papez, é um lateral-direito esloveno que 
jogava em França e chega para o lugar do lesionado Stefan Terzic 

BENFICA TEM 
OUTRO REFORÇO 
Depois de, em novembro, 
ter contratado o extremo 
Luca Rakovic, o Benfica 
reforça agora a meia 
distância. É o segundo 
jogador de Leste que o 
clube da Luz vai buscar 
com a época a decorrer 

••• Jernej Papez, de 25 
anos, jogava nos franceses do 
Saran, depois de se ter evi-
denciado no Velenje, onde 
tinha sido um dos melhores 
marcadores e ganho expe-
riência de Liga dos Cam-
peões. Agora, chega ao Benfi-
ca para colmatar a ausência 
de StefanTerzic, que se lesio-
nou (rotura total do ligamen-
to cruzado anterior do joelho 
esquerdo) na receção ao FC 
Porto, a 14 de dezembro, e 
não joga mais esta época. 

O lateral-direito esloveno, 
com 1,91 m e 96 kg, tinha 
mais um ano de contrato com 
o Saran, mas o clube libertou-
o. No campeonato francês, 
em13 jogos, levava 20 golos. 

Trata-sedo segundo reforço 
do Benfica já como campeo-
nato em andamento, uma 
vez que, em novembro, che-
gou à Luz o ponta-direita Lu-
ca Rakovic, internacional 
croata, de 28 anos. Recorde-
se que o Benfica começou a 
época com quatro reforços: 
Stefan Terzic (Naturhouse/ 
Esp), o pivô David Pinto (Ma- 

deíra SAD), o lateral-esquer-
do/central João Ferreira (Pas-
sos Manuel) e o ponta-es - 
querda Fábio Vidrago (ABC). 

O Benfica volta a jogar no 
dia 14, deslocando-se ao pa-
vilhão do Sporting da Horta 
para a 19.a  jornada do cam-
peonato. Em fevereiro, co-
meça a disputar o Grupo D da 
Taça EHF, jogando com os 
alemães do Melsungen, os 
espanhóis do Anaitasuna e os 
finlandeses do Cocks. —P.C.II. 

Leão também contratou 
O Sporting também anunciou um 
reforço, o chileno Marco Oneto. O pivô de 
34 anos (2,04 m e 11z kg) chegou aos leões 
numa altura em que estes procuravam 
reforçara defesa, depois de terem ficado 
sem Bosko Bjelanovic, devido a lesão. O 
campeonato reata no dia 14 com caras 
novas e o primeiro jogo do Sporting será 
no pavilhão da Académica de S. Mamede. 
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Andebol Jernej 
Papez no Benfica 
e não no Sporting 
• O esloveno Iernej Papez 
é reforço da equipa de an-
debol do Benfica até ao fi-
nal da época. Na hora de 
anunciar a salda do lateral, 
os franceses do Saint Loi-
ret confundiram-se e colo-
caram o atleta no Sporting. 
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F CA 1+1/1 LU 
MOMENTO 

O Saran  Loiret Handball deu 
conta  na sua pagina do Face-
book que  Jernej Papez tinha so-
licitado a  rescição com o clube 
francês por razões pessoais e 
que ia rumar  ao  Sporrinz Puro 
engano e Record ajudou a desfa-
zer o equívoco. 

iam Lotai ttaddball 
ornem *a 1630 C,  • 

(TRANSFERTI : Amei Papar a solada ie doe pote rejobidre te Sporting 
CM» de Portugal pout des raeons personnedlos. Encore sous ~reit 
polir 1 an, tas "emas du Semi Loket NEI ont der* «socapa« Set• 
requete et ont 01~ Ie joueur de son engegernent. 
Meus soutMord á Jerne) (e me*eur pote stae de sa terdéte. 

Traduçio 

REFORÇO. Jernej Papez 
chega sexta-feira 
a Lisboa do Saran 
para o Benfica 

;A,,4 

witIEFORCO' DOS LEÕES 

Gauleses do Saran deram 
Jernej Papez como certo 
no Sporting, mas esloveno 
vai para o Benfica 

ALEXANDRE REIS" 

Chegou a ser dado como re-
forço dos leões, mas o lateral di-
reitoJernej Papez vai ficar no Ben-
fica para colmatar a gravelesão do 
internacional sérvio StefanTerzic. 
O Saran Loiret, campeão da ProD2 
e atual 89  classificado da Starligue 
de França, confundiu o Benfica 
como Sporting quando anunciou 
a saída do esloveno, que chega 
sexta-feira a Lisboa. 

"Bem sei que é complicado  

quando existe uma confusão deste 
tipo, pois são dois clubes rivais. 
Mas tratou-se de um mero engano 
da pessoa que escreveu a notícia 
nas redes sociais, por serem dois 
clubes de Lisboa", explicou ao 
nosso jornal Duarte da Costa, pre-
sidente do Saran, que ainda por 
cima é português! 

Sem nunca ter estado referen-
ciado pelo Sporting, a razão de 
Jernej Papez vir para o Benfica tem 
muito a ver com o seu pouco tem - 
po de utilização no Saran, segundo 
explicou o mesmo dirigente. 

"Não é propriamente um joga-
dor muito importante no nosso 
plantei, pois não tem jogado assim 
tanto, mas entra na rotação da 
equipa e está a evoluir no seu pri - 

PROTAGONISTA 

"É COMPLICADO QUANDO EXISTE 
UMA CONFUSÃO DESTE TIPO, 
POIS SÃO DOIS CLUBES RIVAIS. 
TRATOU-SE DE UM ENGANO" 
DUARTE DA COSTA, presidente 
do Saran 

meiro ano na liga francesa, a se-
gunda mais forte do Mundo, de-
pois da Bundesliga alemã. Apesar 
de ter mais um ano de contrato, 
acabámos por libertar o jogador", 
revelou Duarte da Costa. 

O melhor marcador (172 golos) 
da liga eslovena na época passada 
pelo Moski Rokometni Klub Krka 
e um dos grandes valores do Go - 
renje Velenje (2013115), também  

do país da ex -Jugoslávia, na Liga 
dos Campeões, pode, assim, re-
lançar a sua carreira na Luz, poisas 
suas qualidades são reconhecidas 
pelo treinador Mariano Ortega. 

Aliás, Fabien Courtial, técnico 
do Saran, também tinha elogiado 
o talento de Papez (1,90 me 94 kg), 
de 25 anos, pois trata -se de um 
primeira linha com uma boa leitu-
ra de jogo e cultura tática. 

Refira - se que o andebolista es-
loveno pode ser utilizado no pró-
ximo encontro dos encarnados, 
pois o Benfica já inscreveu o arti - 
lheiro na Federação (FAP). 

A inscrição de estrangeiros e de 
jogadores comunitários terminou 
a 31 de dezembro de 2016. o 

*COM MARCO MARTINS, EM PARIS 
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ESTÁGIO 

Pedro Seabra 
já trabalha 
El O central do campeão 
ABC, Pedro Seabra, rá integrou 
ontem os trabalhos da Seleção 
Nacional, que se encontra a es-
tagiar em Lamego. "Foi dis-
pensado no primeiro dia do es-
tágio porque está a estudar Me-
dicina e a realizar um estágio 
nessa área. Já está connosco e os 
treinos estão a decorrer com 
normalidade", revelou o sele-
cionador Paulo Pereira. Portu - 
gal defronta amanhã a Áustria, 
num jogo-treino, para no sába-
do voltar a jogar com a'mesma 
seleção num particular que se 
realizará às 15h00 no Complexo 
Desportivo de Lamego. 

Entretanto, o treinador dina-
marquês Morten Soubak, cam-
peão mundial pela seleção fe-
minina do Brasil em 2013, é 
apontado como futuro treina -
dor de Angola, orientada pelo 
antigo internacional português 
Filipe Cruz. o 
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