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FC Porto começa
trabalhos amanhã
-› Lars Walther, novo timoneiro
dos dragões, é apresentado em conferência de imprensa
O treinador dinamarquês Lars Walther é
apresentado oficialmente amanhã, em
conferéncia de imprensa, na Tribuna VIP do
Dragão Caixa. O substituto de Ricardo
Costa no comando técnico dos dragões
chega a Portugal oriundo dos suiços do
Kadetten Schaffhausen, clube que deixou
em fevereiro, após a derrota na meia-final
da Taça da Suiça diante do Wacker Thun.
Walther, 51anos, já esteve em Portugal
como jogador (era lateral-direito), primeiro
no Sporting em 1987/88, onde foi o
primeiro estrangeiro a alinhar nos leões,
pelos quais conquistou uma Taça de
Portugal, e mais tarde no Marítimo, em
1995/96. Iniciou a carreira de treinador em
2001, pelo Virum, e regista passagens por
Roar, igualmente da Dinamarca, Flensburg,
Hildesheim e Emsdetten (Alemanha),
Gore* Velenje (Eslovénia), Conversano
Wisla Plock (Polónia) e Baia Mare
(Roménia). No currículo tem três títulos
nacionais (Wisla Plock 2011, Baia Mare
2015 e Kadetten 2016) e duas taças (Baia
Mare 2015 e Kadetten 2016). Na Polonia foi
considerado em 20110 treinador do ano e
já na época 2016/17, ainda pelo Kadetten,
conseguiu a única vitória dos suíços na
fase de grupos da Liga dos Campeões,
predsamente frente ao Wisla Plock, antiga
equipa de Tiago Rocha e Gilberto Duarte.
O treinador portista terá ao seu dispor,
nesta altura, o reforço Angel Hernández
Zulueta (ex-ISMAI) numa equipa
que mantém Alfredo Quintana, Hugo
Laurentino, Jose Carrillo, Leandro Semedo,
Nikola Spelic, Rui Silva, Miguel Martins, Yoel
Cuni Morales, António Areia, Miguel Alves,
Daymaro Salina, Victor Iturriza
e Felipe Santaela.
H. C.
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Clubes portugueses ganham sorriso
4 Sorteio favorável aos seis emblemas que vão participar nas provas europeias

As seis equipas portuguesas
presentes nas competições europeias ficaram ontem a conhecer o
que o destino lhes reserva para o
arranque, após o sorteio realizado em Viena. E os emblemas lusos
ganharam, para já, um sorriso,
pois os adversários não apresentam, pelo menos em termos teóricos, grande valia.
Em masculinos, o Benfica inicia a participação na 1.4 ronda da
Taça EHF, diante dos sérvios do
Dínamo Pancevo em setembro
(2/3, 9/10). Caso se qualifique, o
clube da Luz sabe que defronta os
polacos do Gwardia Opole em outubro (7/ 8, 14/15). Nessas mesmas
datas o FC Porto defronta o vence-

TAÇA EHF MASCULINA

a

TAÇA EHF FEMININA

Sentir:a-Dínamo Pancevo(Srb)

Colégio Gala-Bera Bera (Esp)

L• moda- 2/3 (casa), 9/10 (fora) setembro

L' nada- 9/10 (fora), 16/17 (casa) Setembro

FC Porto-Ohrld (Mac)/Volendarn (Hol9
I' moda- 7/8 (fora),14/15.15asaloutubro

TAÇA
==
CHALLEN
INENA
TAÇA CHALLENGE MASC
Madeira SAD-Parnassos Strovolou (CM)
Variada - 18/18 (casa), 25/26 (fora) Novembro

Alavarlurn-lUivaja (Bos)/Bor (Srb)
3.• ronda - 11/12 (casa), 18/19 (fora) Novembro
SIR/Col. João de Barros-Sholponja (ICoz)
3: renda- 11/12 (£_a_sa), 18/19 (fora) Novembro

dor do jogo entre Ohrid (Macedónia) e Volendam (Holanda).
Na Taça Chafienge, o Madeira
SAD entra na 3.4 ronda, em novembro, e tem como oponente os
cipriotas do Parnassos Strovolou,
no regresso dos madeirenses às
provas europeias, onde estiveram
pela última vez em 2012/2013.
Em femininos o Colégio de Gaia

não terá tarefa fácil na 1.4 ronda da
Taça EHF: mede forças com as espanholas do Bera Bera em setembro (9/10 e 16/17). Alavarium e
SIR/CJB entram na 3.4 ronda (11/12,
18 /19 de novembro), com as aveirenses a defrontarem o vencedor do
confronto entre Krivaja (Bósnia) e
Bor (Sérvia) e as leirienses o Shqiponja (Kosovo).
1-1. C.
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ANDEBOL
Benflca chama jovens
Pedro Santana.18 anos, ja ex-júnior
do clube, e Gonçalo Nogueira, de 16
(Alto do Moinho), irão fazer a pré-época com a equipa principal de
andebol do Benfica. Ambos fazem
parte da aposta dos encarnados na
formação e vão estar às ordens do
treinador Carlos Resende.
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QUALIFICAÇÃO MUNDIAL 2019

Polónia no caminho luso
Chipre e Kosovo são os restantes adversários de Portugal no grupo 4
de acesso ao 'play-off' oSelecionador Paulo Jorge Pereira confiante
HELENA VALENTE/ASF
MIL

Por
HUGO COSTA
OLÓNIA, Chipre e Kosovo são os três adversários de Portugal no
grupo 4 de qualificação
para o play-off de acesso ao Mundial 2019, que se vai
realizar em janeiro, na Alemanha e Dinamarca.
Apesar do enorme poderio patenteado pelos polacos nos últimos anos — basta recordar que
desde 2006 têm estado presentes
em todas as fases finais de Europeus
e Mundiais —, a verdade é que a
formação de Leste atravessa dificuldades, aliás bem visíveis no
apuramento para o Euro-2018, em
que não se qualificou e registou
apenas urna vitória, dois empates
e três derrotas num grupo com
Bielorrússia, Sérvia e Roménia.
«Portugal vai manter a mesma atitude que teve na qualificação anterior, esperando melhores resultados. E sempre com a
mesma motivação, nunca virando a cara à luta, sendo que a Polónia é a equipa que apresenta
mais dificuldades. Mas se fizermos um bom jogo em casa temos
hipóteses de chegar ao play-off.
Temos de nos organizar para que
as viagens não nos prejudiquem,
devido às distâncias», considerou o selecionador nacional, Pau-

p

Paulo Jorge Pereira dente de que polacos serão os adversários mais perigosos

QUALIFICAÇÃO `PLAY—OFF
MUNDIAL 2019
~C. 1

Rússia, Finlândia, Esiovágula, Luxemburgo
Gruigl 2
Lituânia, Letónia, Israel, Geórffla
Grupo 3
Roménia, Ucrânia, Itália, ilhas Faroé
GnaPo 4
PORTUGAL, Polónia, Chipre. Kosovo
GemPo
Holanda, Bélgica, Grécia,
GruPo e
Bósnia, Suiça, Estónia

lo Jorge Pereira, após conhecer o
resultado do sorteio ontem realizado. Esta qualificação tem as
duas primeiras rondas em outubro (25/26 e 28/29) e depois em
janeiro (3/4, 6/7, 10/11, 13/14),
sendo que apenas o primeiro
classificado se apura.
Dinamarca e a Alemanha já estão qualificadas, por serem anfitriãs, assim como a França, campeã
do Mundo em titulo. O continente
europeu estará representado por 13
nações nesta competição.
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Águas Santas
garante brasileiro
Leonw-do Comerlatto tinha acordo com Belenenses mas vai para a
Maia
O lateral-direito brasileiro Leonardo
Comerlatto vai ser reforço do Aguas
Santas. A BOLA sabe que o jogador tinha
tudo acertado com o Belenenses para
reforçar o plantei às ordens de João
Florêncio e, inclusive, noticiou-o, mas uma
melhor proposta financeira nas horas
seguintes fez com que o internacional
canarinho preferisse o projeto maiato, cujo
único reforço até esta altura é o extremo-esquerdo Rui Ferreira, ex-FC Porto. Deste
modo o Aguas Santas garante mais um
reforço para colmatar a saída de Nuno
Rebelo. De saída dos malatos estão o
extremo-direito Gustavo Carneiro, o pivô
Juan Couto, que terminou a carreira, e o
lateral Nuno Carvalhais, no plante! do
Dormagen, da Alemanha.
H. C.
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Alavarium já conhece adversário na “Challenge Cup” de Andebol
A equipa feminina do Alavarium Love Tiles vai defrontar o vencedor do jogo entre o
Krivaja Zavidovici (Bósnia e Herzegovina) e o ZJRK Bor RTB (Sérvia), na 3.ª ronda de
qualificação da “Challenge Cup”, com os jogos a disputarem-se a 11 e 19 de Novembro.
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*MODALIDADES

O desconhecido Parnassos Strolovou vai jogar na Região em Novembro.

Madeira SAD no Chipre
para a Taça Challenge
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Um perfeito desconhecido e sem
currículo assinalável em termos
europeus, será o próximo adversário do Madeira Andebol SAD na
terceira eliminatória da Taça
Calllenge 2017/2018, assim ditou o
sorteio ontem promovido em Viena, cidade que acolhe a sede da Federação Europeia da modalidade.
Os madeirenses vão defrontam a
formação do Parnassos Strolovou,
que na época 2016/2017 sagrou-se
campeão do Chipre, com a primeira mão a ter lugar na Região, a 18 ou
19 de Novembro, e a segunda mão a
25 ou 26 também de Novembro.
Num lote de 24 possíveis adversário este foi um sorteio mais favorável para os comandados do téc-

EQUIPA MADEIRENSE
VAI DEFRONTAR O
PARNASSOS
STROLOVOU NA 3.1
ELIMINATÓRIA
nico Paulo Fidalgo, que à reportagem do DIÁRIO reagiu assim à
sorte que teve a sua equipa.
"Nesta altura pouco podemos
afirmar sobre este adversário a não
ser que é uma equipa totalmente
desconhecida. Este aspecto acaba
por ter um lado bom, pois à partida
parece-nos uma equipa que poderá estar ao nosso alcance, mas por
outro lado este desconhecimento
leva-nos a ter muitos cuidados pois

nada sabemos de reforços e qualidade do plantei. Vamos agora trabalhar nesse aspecto de modo a
que em novembro possamos ter
outra capacidade de resposta e um
melhor conhecimento deste adversário. Importante salientar acima de tudo este regresso aos palcos europeus da modalidade. Este
resultado traduz o trabalho que o
projecto realizou na época passada, vamos construir uma equipa
nova e dignificar de novo a Madeira neste palco", disse.
O Madeira Andebol SAD inicia
os trabalhos para a nova temporada no próximo dia 1 de Agosto,
contando Paulo Fidalgo com um
plantei muito renovado e onde
pontifica muita juventude. O regresso às provas europeias acontece cinco anos depois.
Página 7
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Interclube vence Petro, 1.º de Agosto bate Marinha de Guerra
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=739842d9

Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
O Interclube reforçou esta terça-feira a luta para conquista do titulo de campeão nacional sénior
masculino de andebol, ao vencer o Petro de Luanda, por 20-15, em jogo da 7ª jornada do campeonato
nacional, disputado no pavilhão da Cidadela.
Os policias mantêm-se na segunda posição com 10 pontos, os mesmos que o líder da competição, o
1º de Agosto, que tem menos um jogo e vantagem no duelo entre si. Os petrolíferos figuram no
quarto lugar com dois pontos.
O Inter, com uma defesa sólida, era a equipa mais concentrada na etapa inicial, enquanto o conjunto
tricolor pecava na finalização, atitude que o levou a desvantagem de sete golos ao intervalo (6-13).
No reatamento, os andebolistas do eixo viário, já sem hipótese de disputar o troféu, pareciam sem
fôlego para se imporem diante da formação do Ministério do Interior, que aproveitou a fragilidade do
adversário para fixar o resultado final em 20-15.
1º de Agosto vence com alguma dificuldade Marinha
No outro jogo disputado esta terça-feira, o 1.º de Agosto derrotou a Marinha de Guerra, por 27-20,
em jogo da sétima jornada da 39ª edição dos Campeonatos Nacionais de andebol, em ambos os
sexos, que decorrem no pavilhão da Cidadela.
Inicialmente, foram os agostinos a tomarem as rédeas da contenda, aproveitando da melhor forma as
debilidades dos marinheiros, principalmente, nos aspectos defensivos.
Em virtude da sua maior experiência e capacidade competitiva, a formação "rubro negra", apesar da
resposta dos "homens do mar", chegou ao intervalo da partida em vantagem de 13-17.
No reatamento, mesmo com algumas jogadas de atrevimento da turma do técnico Nelson Catito, que
provocou ligeiro embaraço, o combinado do treinador Felipe Cruz continuou a ampliar a contagem a
seu favor.
Desta pressão, em que a Marinha também se mostrava inconformada e sem baixar os braços, mas
incapaz de travar os desígnios do seu oponente, a partida encerra com o triunfo do 1º de Agosto em
mais um dia de competição da prova, também designada "Troféu LAC 25 anos".
Conteúdo publicado por Sportinforma
19-07-2017 08:40 Os policias mantêm-se na segunda posição com 10 pontos, os mesmos que o líder
da competição, o 1º de Agosto.
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ANDEBO

BENFICA RUMA À SÉRVIA
LUISMANUEL NEVES

Dínamo Pancebo é o
adversário das águias,
enquanto FC Porto
aguarda por opositor
VíTOR VENTURA

MI O Benfica vai defrontar os sér vios do Dínamo Pancebo, na 1,
rondade qualificaçãoda Taça EFIF,
conforme ditou o sorteio ontem
realizado em Viena (Áustria). A
primeira ronda de apuramento
realiza-se em 2 e 3 de setembro e
em 9 e 10 do mesmo mês. Caso o
Benfica ultrapasse esta ronda inicial, irá defrontar de seguida os
polacos do Gwardia Opole.
Já o FC Porto, vice-campeão
nacional, teve entrada direta na 2,
ronda da competição, onde irá
encontrar o vencedor da eliminatória que opõe os macedónios
do Ohrid 2013 aos holandeses da
Kras / Volendam.
O FC Porto jogará a P partida na

1(10111
2 Oallaabtarnhrri na Europa
SnRTPIn EncarnadosJ'.1111,•••

condição de visitante, no dia 7 de
outubro, recebendo depois o adversário no Dragão Caixa, a 14 do
mesmo mês.
Entretanto, na Taça Challenge,
ganha pelo Sporting na última
temporada, o Madeira SAD entra

apenas na 3, eliminatória, onde
vai defrontar o Parnassos Strovo lou (Chipre), em jogos agendados
para 18 e 19 de novembro e 25 e 26
do mesmo mês.
Em femininos, na Taça EHF, o
Colégio de Gaia defronta o Bera

Bera (Espanha) na 1, ronda, em setembro, enquanto na Taça
Challenge o CJ Barros e o Alava rium, na 3' ronda, defrontam,
respetivamente, o Shqiponja (Kosovo) e as vencedoras do Zavidovici (Bosnia) e Bor RTB (Sérvia).
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nclubol Taça EHF

F. C. Porto
e Bentica Já
têm rivais
►O Benfica vai defrontar os
sérvios do Dínamo Pancebo
na primeira ronda de qualificação da Taça EHF de andebol - jogos a 2/3 e a 9/10
de setembro. O F. C. Porto
vai encontrar os macediánlos Ohrid 2013 ou holandeses da KRAS/Volendam
na segunda ronda, já que
teve entrada direta. Em Femininos, o Colégio Gaia,
campeão português, Joga
com as espanholas do Bera
Bera. na primeira ronda -1.'
mão a 9/10 de setembro e
2.* a 16/ 17. •
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Anr!rbo Sorteada
qualificação para
o Mundial de 2019
Portugal ficou, ontem, a
conhecer os adversários na
qualificação para o Mundial de 2019 de andebol.
coorganizado por Alemanha e Dinamarca. São eles
Polónia, Chipre e Kosovo.
O vencedor do grupo (4)
jogará depois o play-off.
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ANDEBOL Macedónios do Ohrid na rota do FC Porto e Benfica
começa com sérvios do Dínamo Pancevo na Taça EHF

DRAGÃO ÁGUIA
C011 BOM SORTEIO

FC Porto entra na segunda ronda da EHF frente a Ohrid (Macedónia) ou Volendam (Holanda)
Depois de o Sporting saber
o que terá pela frente na
Champions, ontem foi a
vez de FC Porto, Benfica e
Madeira SAD conhecerem
o nome dos primeiros
adversários na Taça EHF e
na Challenge
AUOUgrO FERVO

Holanda, terceiro no BeneLeague. O Benfica começa a
campanha na primeira ronda
frente aos sérvios do Dínamo
Pancevo, segundos no campeonato do seu país. Em caso
de triunfo, o próximo desafio
será frente ao Gwardia Opole,
equipa que se ficou pelos
"quartos" da fase de play-off
da última Superliga polaca.
O Madeira SAD, único clube
português na Taça Challenge,
por desistência do ABC, encontrará, nos 32 avos de final,

os cipriotas do Pamassos Strovolou.
No feminino, o campeão Colégio de Gaia terá pela frente,
na primeira ronda de qualificação da Taça EHF as campeãs
espanholas do Super Amara
Bera Bera. Já na Challenge, o
Alavarium enfrentará, na terceira ronda, o vencedor do
Krivaja Zavidovici (Bósnia)Bor RTB (Sérvia), e o 1.° de
Maio/João de Barros, já na primei ra qualificação, encontrará o Shqiponja (Kosovo).

Ima Não se pode afirmar que
o sorteio tenha sido padrasto
para o FC Porto e para o Benfica nas primeiras duas rondas
da Taça EHF. Ambas as equipas
deverão encarar os grandes
problemas nas rondas mais
adiantadas, já que, a partir da
terceira eliminatória, o cami- Mundial 19: Portugal já tem rivais
nho até à fase de grupos tem
pretendentes de primeiro pla- Polónia, Chipre e Kosovo serão ao adversários de
no oriundos das potências eu- Portugal, no Grupo 4 e apuramento para o Mundial de
ropeias.
2019. Os jogos disputam-se entre 25 de outubro de 2017
O FC Porto, que apresenta e 14 de janeiro de 2018 e só o primeiro classificado da
amanhã oficialmente o novo poule terá acesso a um play-off com uma das seleções
treinador, o dinamarquês Lars que não conseguir o acesso direto no Euro'2in8. Sobre
Walther, de 51 anos, é o segun- este sorteio, o selecionador nacional Paulo Jorge
do clube nacional a entrar em comentou: "Teremos a mesma atitude da qualificação
prova, na fase intermédia das anterior, esperando melhores resultados. Nunca virando
três de apuramento da Taça a cara à luta. A Polónia é a equipa que apresenta mais
EHF. Os dragões terão como dificuldades, mas se fizermos um bom jogo em casa
adversário o vencedor do jogo temos hipóteses de chegar ao play-off."
entre o Ohrid, campeão da
Macedónia, e o Volendam, da

MASCULINOS

4

Equipas
nacionais em
competição:
Sporting
(Champions),
FC Porto e
Benfica (Taça
EHF). Madeira
SAD
(Challenge)
PEMPANOS

Co égio de
Gaia na Taça
EHF e
Alavarium e
Colégio João
de Barros na
Taça Challenge
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ANDEBOL
SAD DEFRONTA P. STROVOLOU
O Madeira SAD vai entrar na 3.ª
ronda de qualificação da Challenge Cup para enfrentar o
Parnassos Strovolou, de Chipre.
Caso vença as duas partidas
frente ao campeão cipriota, a
equipa de Paulo Fidalgo ficará
automaticamente apurada
para os 16 avos de final da
competição.
O sorteio das competições europeias teve lugar na manhã de
ontem, em Viena, Áustria. JM
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Sábado é dia de marcar mais
`Um Golo pela Vida'
Realiza-se este sábado a oitava edição do torneio de andebol solidário
'Um Golo Pela Vida', que decorrerá
no Pavilhão do Funchal, entre as 9 e
as 21 horas.
A iniciativa é organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga
Portuguesa Contra o Cancro e pela
voluntária Ivelice Gonçalves, e conta
com a colaboração de vários clubes
de andebol. Haverá barracas na área
circundante ao pavilhão, com comes
e bebes e venda de merchandising
alusivo ao evento. Toda a receita reverte a favor da referida instituição.

Não custa nada ajudar e marcar 'Um Golo pela Vida' este sábado.
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