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Grace Kelly
é reforço
-) Alavarium contratou jogadora brasileira de 29 anos
ao vizinho Ílhavo
Brasileira, Grace Kelly é a mais
recente aquisição do Alavarium. A
jogadora, de 29 anos, chega do
vizinho Ílhavo Andebol Clube, que
milita na II divisão e é apontado
como um dos principais candidatos
à subida. Experiente andebolista,
Grace tem dado nas vistas desde
que chegou ao nosso País e os
responsáveis aveirenses não
demoraram muito a partir para a
sua aquisição, embora a estreia não
tenha corrido de feição, dado que o
Alavarium perdeu diante da SIRI.°
Maio.
C. R.
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Árbitros lusos
no Mundial
4 Competição joga-se a
partir de amanhã e até 27, na
Dinamarca e na Alemanha
Os árbitros portugueses Ricardo
Fonseca e Duarte Santos voltam
a marcar presença numa grande
competição internacional. A
dupla madeirense vai estar
presente no Campeonato do
Mundo, que vai decorrer a partir
de amanhã e até 27 deste mês,
na Dinamarca e Alemanha. Para
o Conselho de Arbitragem da
Federação de Andebol de
Portugal, a nomeação «é fruto
do trabalho que tem vindo fazer
com todos os quadros de
arbitragem».
CID RAMOS
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FUÁ PORTUGAL
NO MUNI) AL
Os leões Carol e Chiuffa,
o benfiquista Ristovksi
e o portista Bauer
são trunfos de seleção

La JORNADA DO MUNDIAL
DA ALEMANHA E DINAMARCA
GRUPO A (BERLIM)

Alemanha-Coreia (amanhã)
Sérvia-Rússia (sexta-feira)
Brasil-França (sexta-feira)

ALEXANDRE REIS
I? Portugal falhou a qualificação
para o Mundial da Alemanha e da
Dinamarca, que se inicia amanhã, mas mesmo assim vai estar
representado por quatro andebolistas que jogam nos 'três grandes', assim como unia dupla de
arbitragem (Duarte Santos e Ricardo Fonseca) e até um treinador, o antigo internacional Filipe
Cruz, selecionador de Angola. É
um saldo bastante modesto se
comparado com os anfitriões
gennânicos, potência na modalidade, que emprestam mais de 70
jogadores e outros agentes à prova mais importante do ano, para
além de terem a sua seleção nacional em competição.
O bicampeão Sporting será o
clube português mais em evidên cia no Mundial, tendo os interna-

DESTAQUE AINDA PARA
OS JUÍZES DUARTE SANTOS
E RICARDO FONSECA E PARA
O SELECIONADOR FILIPE CRUZ

cionais Frankis Carol e Fábio
Chiuffa a jogar pelo Qatar e pelo
Brasil, respetivamente. Benfica e
FC Porto serão representados por
dois guarda-redes, com o macedemi° Borko Ristovski e o austríaco Thomas Bauer.

GRUPO B (MUNIQUE)

Japão-Macedónia (sexta-feira)
Islândia-Croácia (sexta-feira)
Bahrain-Espanha (sexta-feira)
GRUPO C (COPENHAGA)

Chile-Dinamarca (amanhã)
Arábia Saudita-Áustria (sexta-feira)
Tunísia-Noruega (sexta-feira)
GRUPO D (COPENHAGA)

ASTRO. Frankis Carol tem o estatuto de campeão asiático

Num universo completamente
diferente está a equipa alemã do
Rhein-Neckar Lõwen, a mais
bem representada na prova, com
12 jogadores e o selecionador dinamarquês Nikolaj Jacobsen.
Este contraste deve-se em grande parte ao alto profissionalismo
existente na Bundesliga, que acolhe os melhores jogadores dos
quatro cantos do Mundo.
Competição aberta
Perante o cenário descrito, é natural que nenhum dos jogadores a
atuar em Portugal venha a ser
campeão mundial, mas Qatar
(campeão asiático), Macedónia e
Áustria estão bem posicionados

para passar à segunda fase.
Quanto à questão do título, a
Alemanha é uma das favoritas,
pois tem a vantagem de jogar em
casa na fase de grupos, sendo recordista na prova com 22 presenças, mais uma do que a Dinamarca, outro sério aspirante, masque
curiosamente nunca foi campeã
mundial, apesar do ouro olimpi co no Rio' 2016 . Os dinamarqueses podem redimir-se, pois se
chegarem à final terão a sua oportunidade de ouro em Herning, no
dia 27. O entusiasmo é grande,
pois já foi vendido meio milhão de
bilhetes para a competição, onde
os países anfitriões terão como
maiores opositores a França, sem

Angola-Qatar (sexta-feira)
Argentina-Hungria (sexta-feira)
Egito-Suécia (sexta-feira)

PROTAGONISTAS
Sporting
Frankis Carol (Qatar)
Sporting
Fábio Chiuffa (Brasil)
Benfica
Borko Ristovki (Macedónia)
FC Porto
Thomas Bauer (Austi ia)
Filipe Cruz (Selecionador de Angola)
Duarte Santos (árbitro HF)
Ricardo Fonseca (árbitro iHF)

a sua maior estrela (Nikola Karabatic) mas campeã em título e recordista com seis medalhas de
ouro, e a campeã europeia Espanha. Depois há outsiders, como
Croácia, Noruega ou Suécia.
Histórica é a presença de uma
equipa unificada da Coreia, que
defronta amanhã a Alemanha. o
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Duas vezes medalha de bronze nos campeonatos africanos Egipto'2015 e Gabão'2017, Filipe Cruz
falhou a presença no mundial de França, em 2017.
O técnico Filipe Cruz vai marcar a sua estreia no comando da equipa nacional sénior masculina no 26º
Campeonato do Mundo de andebol, de 10 a 27 deste mês, na Dinamarca e Alemanha.
Duas vezes medalha de bronze nos campeonatos africanos Egipto'2015 e Gabão'2017, Filipe Cruz
falhou a presença no mundial de França, em 2017. Na altura, por indicação federativa, deixou o
comando dos masculinos para orientar a seleção feminina na conquista do CAN, decorrido na capital
angolana.
Ao serviço do sete angolano masculino desde 2010, o também técnico do 1º de Agosto comandou o
grupo nos Campeonatos Africanos do Cairo em 2010, Rabat'2012 e Argel'2014, sem se qualificar para
o Campeonato do Mundo.
Angola, que entra na sua quarta participação na prova mundial, foi orientada na edição de 2005, na
Tunísia, pelo búlgaro Nicolae Pirgov. Depois pelos os nacionais Beto Ferreira (Alemanha'2007) e
Alexandre Machado (França'2017).
Filipe Cruz, de 48 anos de idade, liderou a seleção sénior feminina que ficou em oitavo lugar nos Jogos
Olímpicos de Verão de 2016, no Rio de Janeiro.
Ao serviço do 1º de Agosto, desde 2008, o treinador já conquistou todas as provas nacionais,
designadamente, Taça de Angola, Campeonato Nacional, Supertaça Francisco de Almeida e
Campeonato Provincial de Luanda.
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