
13



Revista de Imprensa

1. Andebol - Benfica vence em casa, Bola (A), 13-08-2017 1

2. Portugal joga hoje  liderança do grupo C, Diário do Minho, 13-08-2017 2

3. Fermentões começa campeonato em casa, Diário do Minho, 13-08-2017 3

4. Andebol - André Gomes pára pelo menos cinco meses, Record, 13-08-2017 4

5. André Gomes pára pelo menos cinco meses, Record Online, 13-08-2017 5

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,19 x 18,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70845497 13-08-2017

ANDEBOL 

Benfica vence 
em casa 
--> Equipa de Carlos Resende soma 
duas vitórias no triangular com 
Belenenses e AC lufe 

AIA A! Alt111(»/A,,{ 

Equipa de Resende prepara nova epoca 

O Benfica venceu o torneio triangular que 
organizou na Luz, ontem, após bater o 
Belenenses. por 18-17, e o AC Fafe, por 24 - 
-16, nos dois primeiros jogos da tarde, a 
porta fechada. Na outra partida do evento, 
com jogos de 40 minutos (duas partes de 
20 minutos cada), os minhotos foram 
superiores aos azuis do Restelo, por 17-16, 
terminando na segunda posição. Na Maia, 
o ISMAI voltou a mostrar veia goleadora e 
ganhou ao Avanca, por 37-33, no terceiro 
encontro de pré-época. Finalmente, em 
Espanha. Aguas Santas e ABC tiveram 
sortes diferentes. Os maiatos ganharam ao 
Teucro, por 27-26, em Pontevedra, 
enquanto os bracarenses viram o 
Frigoríficos Morrazo vencer o Trofeu 
Concello Cangas, por 28-23. As formacães 
voltam a entrar em ação na quarta-feira, 
como Águas Santas a viajar ate Cangas e 
o ABC a receber o Teucro. O FC Porto 
defronta, hoje, o Halden, na terceira 
jornada do Torneio Internacional de Gaia 
(15.30h). H. C 
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andebol: Mundial sub-19 masculino

Portugal joga hoje 
liderança do grupo C
Portugal entra hoje em campo para defrontar 
a seleção polaca, que está colocada no segundo 
lugar, do Grupo C, com menos um ponto que 
a formação lusa no Mundial de andebol no es-
calão sub-19.

Todos os jogos vão ter lugar no Olympic Pa-
lace Tbilisi – Pavilhões A e B.

O selecionador nacional, Paulo Pereira, con-
firma que será um jogo bastante difícil, mas que 
Portugal terá que ser «mais forte para consoli-
dar a liderança do Grupo».

«É sempre bom estar nos lugares da frente, 
sobretudo em primeiro lugar, no entanto, não 
é o fator que nos dá mais confiança, esse sim 
é o trabalho que temos vindo a desenvolver».
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Andebol: 2.ª Divisão

Fermentões começa
campeonato em casa

O Fermentões recebe a Académica S. Mamede na pri-
meira jornada do campeonato nacional de andebol 
da segunda divisão, competição que arranca no dia 
23 de setembro.

Da primeira jornada fazem ainda parte os encon-
tros: Marítimo-FC Porto B, FC Gaia-S. Paio Oleiros, CA 
Póvoa Varzim-Boavista e G. Santo Tirso-CP Natação.

A Fase Regular do Campeonato Nacional Andebol 
2 termina a 3 de março do próximo ano, com o Fer-
mentões a receber o Boavista.

Página 3



A4

  Tiragem: 68759

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 26,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70845785 13-08-2017

ANDEBOLle  
André Gomes 
pára pelo menos 
cinco meses 
EIA fratura na tíbia sofrida por 
André Gomes ao serviço da Se-
leção de sub-19, corrigida com 
uma intervenção cirúrgica 
ainda em Tiblissi, fará com que 
o jovem lateral esteja fora de 
competição pelo menos até ao 
início de fevereiro. 

"Este tipo de intervenções 
obrigam a uma paragem longa, 
que no caso do André será no 
mínimo de cinco meses, mas é 
uma situação que será reava-
liada pelos médicos do FC Por-
to, uma vez que mudou de clu-
be recentemente", disse-nos o 
médico da Seleção, Augusto 
Roxo. "A reavaliação vai ocor-
rer após retirarem o material 
osteossintético colocado (pla-
ca de metal e parafusos). 

André quis ficar com a Seleção 
na Geórgia mas "está limitado ao 
hotel, deslocando-se apenas 
para as refeições e em situações 
excecionais, caso dos jogos da 
equipa", frisou o médico. 

Portugal, líder do Grupo C no 
Mundial de sub -19, defronta 
hoje a Polónia, que também luta 
pelos quartos-de-final. "Tere- • 
mos de nos superar mais uma 
vez e fazer tudo bem feito para 
conseguirmos vencer a Polónia, 
um adversário difícilque sóper-
deu com a Croácia até ao mo-
mento" referiu o selecionador 
nacional, Paulo Pereira. o 
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Sofreu fratura na tíbia
A fratura na tíbia sofrida por André Gomes ao serviço da Seleção de sub-19, corrigida com uma
intervenção cirúrgica ainda em Tiblissi, fará com que o jovem lateral esteja fora de competição pelo
menos até ao início de fevereiro.
"Este tipo de intervenções obrigam a uma paragem longa, que no caso do André será no mínimo de
cinco meses, mas é uma situação que será reavaliada pelos médicos do FC Porto, uma vez que mudou
de clube recentemente", disse-nos o médico da Seleção, Augusto Roxo. "A reavaliação vai ocorrer
após retirarem o material osteossintético colocado (placa de metal e parafusos).
 
Continuar a lerAndré quis ficar com a Seleção na Geórgia mas "está limitado ao hotel, deslocando-se
apenas para as refeições e em situações excecionais, caso dos jogos da equipa", frisou o médico.
Portugal, líder do Grupo C no Mundial de sub-19, defronta hoje a Polónia, que também luta pelos
quartos-de-final. "Teremos de nos superar mais uma vez e fazer tudo bem feito para conseguirmos
vencer a Polónia, um adversário difícil que só perdeu com a Croácia até ao momento" referiu o
selecionador nacional, Paulo Pereira.
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