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Itália na agenda 
de Portugal 
4  Seleção feminina entra a 
perder na qualificação para 
o Mundial-2019, na Grécia 

A Selecção Nacional A feminina 
perdeu com a Bielorrússia, por 
31-23, no primeiro jogo do Grupo 
3 de qualificação para o play-off 
de acesso ao Campeonato do 
Mundo sénior feminino, à 
discussão em Amyntas, Grécia. O 
jogo manteve-se equilibrado até 
aos dez minutos finais (21-21) 
altura em que as portuguesas 
sofreram parcial de 6-0 (27-21) 
determinante. «Apesar da 
derrota, a forma como as 
jogadoras se entregaram e 
equilibraram o jogo perante uma 
seleção mais forte, tem de nos 
deixar orgulhosos», analisou o 
técnico nacional, Ulisses Pereira. 
A Seleção volta hoje a entrar em 
campo para defrontar a Itália. 

ANDEBOL - EUROPEU-19 - QUALIF./1.' J. 

DAK Amyntaio, em Amyntas, 
Grécia 

BIELORRÚSSIA • PORTUGAL 

15 INTERVALO 14 

QUALIF. EUROPEU-19 
-, Grupo3—) 2.a Jornada 

-* Hoje  
Portugal—Itália 17.30 h 
DAK Amyntaio, em Amyntas, Grécia  
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Novo FC Porto cauteloso 
--> Equipa, com nome refor-
çado, quer anular desvan-
tagem ante SC Magdeburg 

À semelhança do Benfi-
ca, o FC Porto também pro-
cura recuperar de derrota 
sofrida na primeira mão da 
terceira ronda de qualifica-
ção da Taça EHF, amanhã, 
ante alemão SC Magdeburg. 

O FC Porto voltou da Ale-
manha com um saldo nega-
tivo de apenas três golos (23- 

Ì 

-, Amanhã  
FC PORTO-SC Magdeburg 18.00 h 
Dragão Caixa, no Porto 

-26), mas o treinador, Magnos 
Andersson, é cauteloso. «Pre-
cisamos de nos apresentar 
muito fortes defensivamente, 
com um bom desempenho 
dos nossos guarda-redes e de 
não cometer erros no nosso 
ataque. Não podemos come-
ter erros desnecessários. Te-
mos de jogar com paciência», 
alertou o técnico sueco, que 
considerou o SC Magdeburg 
«uma grande equipa». 

Neste jogo, o coletivo já se 
apresenta com a denomina-
ção de FC Porto Sofarma, em 
resultado de nova parceria. 
E os jogadores já estão cien-
tes de apoio incansável nas 
bancadas, porque os bilhe-
tes esgotaram. 

TAÇA EHF 
4 3.a ronda 4  2.a  mão 
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SPORT Li 8  1  A P BENFICA 
Carlos Resende e Paulo Moreno pedem o apoio dos fãs ALEXANDRE PONA/ASF 

MIN 

Benfica confia na qualificação 
-> Equipa de Carlos Resen-
de procura, hoje, reverter 
derrota em Hanôver 

Quando o Benfica atuou 
no Swiss Life Hall Hanno-
ver, primeira mão da tercei-
ra ronda da Taça EHF, esta-
vam quatro mil pessoas a 
assistir e, na volta, o treina-
dor Carlos Resende pede 
pouco mais de mil, casa cheia 
no Pavilhão 2 do Estádio da 
Luz, hoje, para mostrar 
«cultura desportiva». 

A equipa ambiciona um 
pavilhão lotado a ajudar a re-
verter uma eliminatória mal 
iniciada, com cinco golos de 
desvantagem trazidos da Ale-
manha (36-41), mas anulá-
veis, segundo Carlos Resende. 
«O Hannover dispõe de boa 
equipa. Se há algo que pode-
mos dizer do campeonato ale-
mão é que não há equipas 
muito fracas. O Hannover é 
do meio da tabela e temos ca- 

CALENDÁRIO 

3 Taça EHF 3 3.' ronda—) 2.' mão 

3 Hoje 
Benfica—Hannover 17.00 h 
Pavilhão 2 do Estádio da Luz 

pacidade para vencer. Não se 
trata de pedir o impossível aos 
jogadores mas, sim, que sejam 
competentes», frisou o técni-
co, antes de apelar a demons-
tração de «cultura desporti-
va» por parte dos adeptos. 
«Atuámos perante quatro mil 
simpatizantes do Hannover, 
cuja cidade tem um milhão 
de habitantes. T isboa e o Ben-
fica têm muito mais e só peço 
a1500 para virem até cá, mos-
trando que Portugal também 
tem cultura desportiva.» 

O ptvot Paulo Moreno des-
tacou a experiência do treina-
dor e de companheiros, que 
têm transmitido confiança nas 
capacidades da equipa. «O 
Hannover tem excelentes jo-
gadores, um pivot de quali-
dade mundial, mas temos ar-
gumentos.» 

Nenhum dos dois mem-
bros da equipa se fia na «his-
tória» e na eliminatória bem 
sucedida de 2016, perante o 
polaco Azoty. «Mais do que 
essa história, um passado bo-
nito, temos o que fizemos. Não 
entrámos bem e num sector 
identificado, a defesa, que re-
tificámos na segunda parte» , 
frisou Carlos Resende. G. M. 
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Bjelanovic e o treinador, Hugo Canela, confiantes num desempenho positivo 

A excelência de ficar 
com o melhor lugar 
Sporting despede-se dos jogos em casa na Liga dos 

Campeões o A desejar vencer, liderar e rumar à fase seguinte 

Por 

INÊS BASTOS 

O
Sporting despede-
-se hoje dos jogos 
em casa na Liga 
dos Campeões a 
defrontar a equipa 

turca do Besiktas Mogaz, apos-
tado em garantir o apuramen-
to para a próxima fase da pro-
va e em trocar o atual 2.2  lugar 
pela liderança do Grupo C, dela 
destronando os dinamarque-
ses do Bjerringbro-Silkeborg, 
com os quais está empatado 
em pontos, 12, os mesmos 
contabilizados pelos eslova-
cos do Tatran Presov, 3.2s. 

«Temos de apontar para o 
topo», advoga o treinador dos 
leões, Hugo Canela, que após 
a vitória na 1. volta, na Tur-
quia  (33-27), sabe o que espe- 

LIGA DOS CAMPEÕES 

-> Grupo C -> 9.a Jornada -, Hoje 

SPORTING-Besiktas 18.30 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  
HC Metalurg-Bjerringbro  16.30 h 
Chekhovskie-T. Presov  14.00 h 

rar do adversário desta tarde 
(18.30 h). «Não podemos ser 
sempre eternos segundos ou 
terceiros. Apontamos para a 
excelência e para ser os pri-
meiros», assegura, apesar das 
naturais dificuldades de uma 
equipa que «não difere mui-
to o tipo de jogo e não é uma 
equipa que desista», mas a 
circunstância de o Sporting 
estar perto da qualificação só 
«serve de motivação», con- 

fia Canela, com Bosko Bjela-
novic a reforçar: 

«O que queremos vai de-
pender de nós. Faltam dois 
jogos para passar esta fase. 
São dois jogos difíceis mas te-
nho confiança nos meus co-
legas», diz o lateral-esquer-
do, aludindo ao encontro de 
hoje e ao próximo, último des-
ta 1? fase, exatamente com o 
Bjerringbro, dia 2, na Dina-
marca. 
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O ANDEBOL II. Jornada 11 do 
Andebol 1 prossegue hoje com 
o Boa Hora-Arsenal, 
Fermentões-SC Horta (18 h) e 
ISMAI-Á. Santas (19 h). 
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O ANDEBOL I.Selecção sub-17 
feminina venceu a Espanha, 
26-19, na 2,' ronda do Torneio 
Scandibérico, em Cantábria. 
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Challenge Cup 
na Madeira 
-) Madeira, SAD recebe ho-
landeses com 16 golos de 
vantagem da 1.9  mão 

É com a confortável vantagem de 
16 golos garantida na 1.a mão (21-
-37), na Holanda (21-37), e a querer 
confirmar passagem aos oitavos 
de final, que o Madeira SAD recebe, 
hoje, o JD Techniek Hurry-Up, no 
jogo que decide a 3.a eliminatória da 
Taça Challenge masculina. «Apesar 
da vantagem de 16 golos, todos 
sabemos que o Hurry-Up não vem 
passear à Madeira», antecipou o 
ponta-esquerda João Miranda, do 
Madeira, SAD. 

TAÇA CHALLENGE 
4 3.' Elimin. 4 2.' mão 

-, Hoje  
MADEIRA SAD—Hurry—Up 17.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira 
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andebol 

Fermentões e Arsenal jogam hoje  

O Fermentões e o Arsenal jogam hoje para a 11.ª jorna-
da do campeonato de andebol da I Divisão. Os vima-
ranenses recebem o Horta às 18h00, enquanto o Arse-
nal joga no Boa Hora, também às 18h00.
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MIM 

CRAQUES QUEM DEVE 
SER BEM ANULADO 
Magdeburgo e Hannover 
têm plantéis com grandes 
jogadores, como acontece 
com todas as equipas da 
Alemanha, onde se disputa o 
melhor campeonato de 
andebol do mundo. Destas 
duas, é mais forte o adversá-
rio do FC Porto, que é 
segundo na Bundesliga e tem 
nos seus quadros o melhor 
marcador da prova: o ponta-
esquerda Matthias Musche, 
com 137 golos - média de 9,7 
por jogo -, tendo mais... 43 do 
que o mais direto persegui-
dor. João Ferraz destaca para 
O JOGO alguns atletas. 

i\TE ÇA0 
1111~1~ 
N.°8 MatthlasMusehe 

ponta-esquerda 
N.°25 MarkoBezjak 

ceou. al 
N.° 34 Michael 

lateral-es=ard  
N°28 Robert Weber 

ponta direita 

N.°17 Kat Hafner 
lateral-direito 

N.°34 MortenOlsen 
central 

N.°20 FabianBohm 
lateral-esquerdo 

Dragões e águias têm de 
recuperar cinco e três 
golos de desvantagem, 
respetivamente, para 
entrarem na fase de grupos 
daTaça EHF. jogam este 
fim de semana em casa 
com equipas alemãs 

RUI GUIMARÃES 
" O Benfica não pude ver, 

estava em viagem, mas o FC 
Porto jogou muito bem e fez 
um grande resultado aqui, na 
Alemanha, contra a equipa-
sensação da Bundesliga. O 
Magdeburgo está em segun-
do lugar, ganhou ao Kiel em 
casa por cinco e já eliminou o 
Flensburgo da Taça." Assim 
começou João Ferraz a con-
versa com O JOGO sobre o 
Magdeburgo e o Hannover, 
equipas com as quais dragões 
e águias discutem o acesso à 
fase de grupos daTaça EHF. A 
cumprir a quarta temporada 
no melhor campeonato do 
mundo, o lateral-direito tem 
toda a propriedade para opi-
nar sobre as possibilidades 
dos dois conjuntos lusos, que 
este fim de semana decidem 
o futuro na prova, após derro-
tas em terras germânicas que 
deixaram boas perspetivas - o 
Benfica por 41-36 e o FC Porto 
por 26-23. 
"Não será fácil, mas acho que 
ambos têmgrandeshipóteses 
de passar. Na minha opinião, 
o Magdeburgo é a equipa que 
está a jogar melhor andebol 
na Alemanha", continuou o 
internacional A português, 
dando uma possível receita 
de sucesso:"Se anularembem 
os jogadores mais influentes 
[ver quadros ao lado] têm 
grandes hipóteses de o conse-
guir. Como disse, o FC Porto 
jogou muitobem e agora, com 
o fator casa e melhorando al-
gumas falhas, tudo pode 
acontecer. Era importante ter 
os pavilhões cheios, serão 
dois grandes jogos." 
De resto, relativamente aos 
azuis e brancos, equipa em 
quejogou durante três épocas 
antes de se mudar para oWet- 

o 

zlar, Ferraz acredita que a 
mentalidade é vencedora. 
"Claro que vai jogar para pas-
sar. Pelo menos quando esta-
va no FC Porto, todos os jogos 

"O PC Porto jogou 
muito bem e 
agora, com o fator 
casa e melhorando 
algumas falhas, 
tudo pode 
ncc -?terer" 
34oFerraz 
Lateral-direi ro do Wetzlar 

eram para ganhar, fosse qual 
fosse o adversário", recordou, 
virando depois a análise para 
a Luz: "O Benfica veio cá e, 
apesar de ter sofrido 41 golos,  

marcou 36 em Hannover, 
algo que não é fácil... Se me-
lhorar na defesa, também 
terá grandes hipóteses de pas-
sar." 

"TEMOS DE 
TER PACIÊNCIA" 
Magnus Andersson, 
treinador dos dragões, fala 
do Magdeburgo e lembra: 
"Estamos a defrontar uma 
grande equipa" 

••• Antes de chegar ao FC 
Porto, Magnus Andersson es-
teve na Alemanha, no Go-
ppingen, tendo ganho duas 
Taças EHF. Por isso, referindo-
se ao Magdeburgo e ao jogo da 
primeira mão da terceira eli-
minatória desta prova, que os 
dragões perderam por 26-23, 
diz: "Joguei lá várias vezes e 
sei que se pode jogar muito 
bem e perder na mesma." Ago-
ra é tempo de se virar para o 
encontro de amanhã, às 
18h00, no Dragão Caixa. "É 
um jogo novo, vamosver o que 
vai acontecer. Vamos precisar 
de ser muito fortes defensiva-
mente, ter um bom desempe-
nho dos nossos guarda-redes e 
não cometer erros no ataque. 
Não podemos cometer erros 
desnecessários, temos dejogar 
com paciência", refere o sueco, 
concluindo: "Temos uma pos-
sibilidade e espero que os 
adeptos nos venham ajudar, 
que sejam mais umjogador da 
equipa." 

••• Sporting e Madeira SAD 
jogam para a Liga dos Cam-
peões e a Taça Challenge, res-
petivamente. Se os insulares, 
que ganharam na Holanda por 
16 golos ao Hurry-Up, têm a 
eliminatória resolvida, o Spor-
ting ainda não tem o apura-
mento na C hampions fecha-
do. "O que queremos vai de-
pender de nós. Faltam dois 
jogos para passar esta fase. São 
dois jogos difíceis, mas tenho 
confiança nos meus colegas", 
disse Bosko Bjelanovic. O pri-
meiro desses jogos é já hoje, às 
18h30, no João Rocha, com o 
Besiktas. —R.G. 

AGENDA 
Hoje 
UCA DOS CAMPBGES 9.1ornada 
Sporting-Beslktas Sporting TV 
18h30, Pay. João Rocha 
Péter Herczeg/Péter Sudi (Hun) 

3." elini/.1." mão 
Benfica-Hannover BTV/O JOGO ONLINE 
17h00, Pav. N." 2 da Luz 
YaronBen-Dan/Assa( Faran (Isr) 

3.'eiinv2.' mão 
Madeira SAD.Hurry-Up 
17)100, Pav.do Funchal 
Ozren sackovicimirko Paiackovic (El) 
Amanhã 

3.'eIim/Z.'mão 
Porto Canal/0 JOGO ONLINE 

FC Porto-Nlagdeburgo 
18h00, OragãoCaixa 
RickardCanbronasmin Kliko(Sué) 

ANDE T, João Ferraz, a atuar na Alemanha, analisou os 
jogos de FC Porto e Benfica com Magdeburgo e Hannover 

Ank Ao 

"TEM HIPOTESES 
DE PASSAR AMBOS" 

Marko Bezjak, Zeljko Musa e Mads Christiansen impedem a ação de Alexis Borges 

Magdeburgo chegou ontem 
O Magdeburgo chegou ontem a Portugal e, ao fim da 
tarde, fez o primeiro de dois treinos que tem agendados 
para o Dragão Caixa. Os alemães, que anteontem 
jogaram para a Bundesliga, tendo ganho no recinto do 
Bietigheim, por 33-29, mantendo assim o segundo lugar 
na classificação, voltarão a treinar hoje. "Não foi por 
acaso que alertei para o potencial do FC Porto. Assinaria 
por baixo uma vitória por três golos antes do jogo", 
disse, durante a semana, Bennet Wiegert, técnico dos 
germânicos, a propósito dos 26-23 da primeira mão. 
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A10VÍDEO EM DIRETO | Boa Hora-Arsenal, sábado às 18h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72106f60

 
2018-11-23 01:02
 
Acompanhe a transmissão do jogo da 11ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1.
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VÍDEO EM DIRETO | ISMAI-Águas Santas, sábado às 19h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82ff7aeb

 
2018-11-23 01:02
 
Acompanhe a transmissão da partida da 11ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1.
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"Não será fácil, mas FC Porto e Benfica têm grandes hipóteses de passar"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2018

Meio: Jogo Online (O) Autores: Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e8690246

 
2018-11-23 23:21
 
João Ferraz, a atuar na Alemanha, analisou os jogos de FC Porto e Benfica com Magdeburgo e
Hannover. "O Benfica não pude ver, estava em viagem, mas o FC Porto jogou muito bem e fez um
grande resultado aqui, na Alemanha, contra a equipa-sensação da Bundesliga. O Magdeburgo está em
segundo lugar, ganhou ao Kiel em casa por cinco e já eliminou o Flensburgo da Taça." Assim começou
João Ferraz a conversa com O JOGO sobre o Magdeburgo e o Hannover, equipas com as quais dragões
e águias discutem o acesso à fase de grupos da Taça EHF. A cumprir a quarta temporada no melhor
campeonato do mundo, o lateral-direito tem toda a propriedade para opinar sobre as possibilidades
dos dois conjuntos lusos, que este fim de semana decidem o futuro na prova, após derrotas em terras
germânicas que deixaram boas perspetivas - o Benfica por 41-36 e o FC Porto por 26-23. Dragões e
águias têm de recuperar cinco e três golos de desvantagem, respetivamente, para entrarem na fase
de grupos da Taça EHF "Não será fácil, mas acho que ambos têm grandes hipóteses de passar. Na
minha opinião, o Magdeburgo é a equipa que está a jogar melhor andebol na Alemanha", continuou o
internacional A português, dando uma possível receita de sucesso: "Se anularem bem os jogadores
mais influentes têm grandes hipóteses de o conseguir. Como disse, o FC Porto jogou muito bem e
agora, com o fator casa e melhorando algumas falhas, tudo pode acontecer. Era importante ter os
pavilhões cheios, serão dois grandes jogos." De resto, relativamente aos azuis e brancos, equipa em
que jogou durante três épocas antes de se mudar para o Wetzlar, Ferraz acredita que a mentalidade é
vencedora. "Claro que vai jogar para passar. Pelo menos quando estava no FC Porto, todos os jogos
eram para ganhar, fosse qual fosse o adversário", recordou, virando depois a análise para a Luz: "O
Benfica veio cá e, apesar de ter sofrido 41 golos, marcou 36 em Hannover, algo que não é fácil... Se
melhorar na defesa, também terá grandes hipóteses de passar."
 
Rui Guimarães
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Lusas perdem 
na qualificação 

AN Dk:BoL A seleção portu-
guesa feminina estreou-
-se, ontem, com uma der-
rota frente à Bielorrússia, 
por 31-23, no Grupo 3 da 
qualificação para o play-
-off de acesso ao Campeo-
nato do Mundo de 2019, a 
ter lugar no Japão. No ou-
tro jogo, a Grécia, anfitriã 
da ronda de apuramento, 
ganhou à Itália, por 23-19. 
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Quatro 
equipas lusas 
em ação nas 
competições 
europeias 

ANDEBOL O Sporting está a lutar 
pela presença na fase a eliminar da 
Liga dos Campeões e tem um due-
lo importante frente ao Besiktas, 
em casa, referente à penúltima 
jornada da competição. 

Na Taça EHF, F. C. Porto e Benfi-
ca procuram o passaporte para a 
fase de grupos, mas para isso têm 
de recuperar de desvantagens 
frente a adversários alemães, após 
terem perdido fora de casa na pri-
meira mão. Os dragões jogam 
frente ao Magdeburgo com uma 
desvantagem de três golos (26-23) 
e as águias vão ter pela frente o 
Hannover, com a missão de tentar 
recuperar de uma diferença de cin-
co golos (41-36). 

Mais tranquila é a tarefa do Ma-
deira SAD na Taça Challenge, que 
pode fechar em casa a eliminatória 
com Hurry-Up, após ter ganho na 
Holanda, por 37-21. • A.G. 
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ANDEBOL A Seleção Nacional 
femininaperdeu ontem com a 
Bielorrússia, por 31-23, na 1" 
jornada da fase de qualificação do 
playoff de acesso ao Mundial de 
2019. Portugal defronta hoje a 
Itália, numa poule que decorre 
na Grécia. 
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Andebol - Na corda bamba
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Portugal perde no apuramento para o ´play-off´´ do Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd495ada

 
2018-11-24T00:00:31Z
 
Depois da Bielorrússia, Portugal vai defrontar a Itália (sábado) e a anfitriã Grécia (domingo).
 
A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje por 31-23 com a Bielorrússia, na Grécia, em
jogo referente à primeira jornada do Grupo 3 de qualificação para os 'play-offs' de acesso ao
Mundial2019.
 
Mariana Lopes, Mónica Soares e Patrícia Rodrigues, com cinco golos, foram as jogadoras em destaque
na seleção portuguesa, que equilibrou o encontro até ao intervalo (15-14), mas que sucumbiu ao
poderio da Bielorrússia na segunda parte.
 
Depois da Bielorrússia, Portugal vai defrontar a Itália (sábado) e a anfitriã Grécia (domingo).
 
Qualificam-se para os 'play-offs' de acesso ao Mundial de 2019, no Japão, os vencedores dos quatro
grupos de qualificação, mais o melhor segundo.
 
Sportinforma / Lusa
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