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O FCP joga hoje para a Liga dos Campeões.
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René Toft Hansen
reforça Benfica
-) Pivô dinamarquês de 34 anos
joga no Veszprém, da Hungria.
Chega na próxima temporada
Benfica oficializou a contratação do pivô
dinamarquês René Toft Hansen, de 34
anos, reforço para a próxima temporada. O
experiente jogador de 2,01metros, que
representou a seleção da Dinamarca em
142 ocasiões, está ao serviço do Veszprém,
da Hungria, que eliminou o Sporting na Liga
dos Campeões. Conta ainda passagens por
clubes como o Viborg e o Kolding, da
Dinamarca, e o THW Kiel, da Alemanha. No
currículo, destaque ainda para um título
europeu e mundial ao serviço da
Dinamarca. Ao site do Benfica, o pivô
destacou o facto «de o andebol português
estar em grande desenvolvimento» e
elogiou as condições do emblema da Luz.
«Tem tudo o que um atleta necessita para
obter grandes resultados» A aquisição de
Toft Hansen para a próxima época não
deixa dúvidas de que o Benfica irá apostar
forte nas competições nacionais e também
chegar o mais longe possível nas
CID RAMOS
competições europeias.
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mais andebol
O SUB-17 1. Seleção masculina vai
participar no torneio Internacional
Andebolmania, em São João da
Madeira, de 17 a 20. Selecionador
João Varejão convocou 18 atletas.
O SUB-17 II. Polónia, Roménia e
Rússia são adversárias da Seleção
feminina no Torneio Int. da Páscoa,
no Municipal de Estarreja e no
pavilhão dasTravessas, em S. João da
Madeira, de 18 a 20. Selecionadora
Ana Seabra chamou 17 jogadoras.
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ANDEBOL - BENFICA
RErrÉ HANSEN
René Toft 1-lansen, pivô
de 34 anos que em janeiro se sagrou campeão do Mundo pela Dinamarca, foi ontem
anunciado como reforço do Benfica
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Triunfo mantém subida
na mão do São Bernardo
Galhardia A equipa aveirense vergou sadinos num jogo que teve um final épico
e continua a poder sonhar com a promoção ao principal campeonato nacional
PAULO RAMOS

SÃO BERNARDO

23

V. SETÚBAL

22

Treinador: João Alves.
Márcio Fernandes; Fábio Basto (1),
Artur Duarte (2), Gonçalo Leite, David
Gomes (2), Leandro Rodrigues (1) e
Diogo Feijó (1) - sete inicial - João
Gonçalves, Rafael Silva, André Carvalho
(1), Hélder Carlos (6), Jonas Alves (1),
Victor Granco, Diogo Liberato (3), Tiago
Couto (5) e André Neves.

Treinador: Luís Leal
Alexandre Moura, André Praxedes (7),
David Tavares, Francisco Fuzeta (1),
Pedro Padre, Artur Pereira (1) e Marco
Gil (5) - sete inicial - Gonçalo Neves (1),
Rodrigo Alcácer, Mário Fuzeta (6),
André Fonseca, Tiago Martins, António
Pinheiro, José Machuqueiro, Jorge
Pereira e Gonçalo Cunha (1).

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Daniel Freitas e César Car-

valho (A.A. Braga).
Oficiais de mesa: Carlos Rebelo e Isabel Silva (Aveiro).
Ao intervalo: 11-8

Andebol

E foram muitas as nuances
nesta partida: primeiro a lesão
de alguma gravidade de Leandro Rodrigues, um dos “pilares” da equipa de João Alves,
que saiu aos dez minutos de
jogo; depois um V. Setúbal de
grande qualidade e muito forte
fisicamente, que deu muito trabalho à defesa da casa e foi
sempre muito apoiado por
uma forte claque que acompanhou os sadinos; e finalmente uma bancada repleta de
adeptos afectos à formação de
“rosa ao peito”, que foi sem duvida o “oitavo “jogador.

2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Final de tarde, princípio de noite que ficará na retina de todos
aqueles que tiveram o privilégio de assistir a um grande jogo
de andebol, tal foi a entrega
posta em campo por ambas as
equipas, que procuraram a vitória do primeiro ao último
“suspiro” da partida, acabando
por ser o São Bernardo a conquistar a vitória numa partida
com um final épico.

Diogo Liberato, autor de três golos, num remate em suspensão

Numa primeira metade sempre muito equilibrada, em que
o São Bernardo saiu na frente,
a equipa setubalense encontrou sempre a melhor forma
de chegar com êxito à baliza
de Márcio Fernandes, que foi
se exibindo muito bem entre
os postes, mas não aponto de
evitar um 3-6 no marcador.
Mas o conjunto local teve uma
reacção espectacular, baralhando a defensiva sadina e

operando uma reviravolta no
jogo que lhe permitiu ir para o
intervalo a vencer por três golos de diferença.
Segunda parte de grande
nível dos aveirenses
Entrando algo “macia” para
a segunda metade, a equipa da
casa viu o seu opositor, num
curto espaço de tempo, “encostar” no marcador (14-14),
vindo ao de cima alguma in-

tranquilidade, que João Alves
travou, rapidamente, com um
“time out”. Uma medida que
resultou na perfeição, já a equipa de Aveiro uniu esforços, galvanizou-se e partiu para uma
exibição que tão cedo não irá
esquecer. Com a entrada na
partida de Tiago Couto, o São
Bernardo não só ganhou espaço na frente de ataque, como
aumentou a eficácia, aliado à
prestação de Hélder Carlos,
que foi letal nas decisões.
Esta atitude dos aveirenses,
não só criou algum desnorte
na equipa da margem Sul, como cativou ainda mais o público no apoio vindo das bancadas, “carregando” a formação da casa para um final frenético, já que no ar pairava a
sensação de que o jogo poderia
pender para qualquer um dos
lados. E assim foi, mas a união
fez a força de um grupo que
continua a poder sonhar com
a subida.
O São Bernardo cerrou fileiras na defesa, e quando já dentro do último minuto da partida passou para a frente (2322), soube defender-se da “artilharia” sadina, que tentou de
todas as formas visar uma baliza que mais parecia um “muro de betão”. E acabaria por assegurar um triunfo que foi difícil, mas valorizado por um
adversário fortíssimo, mostrando, pelo que “deixou em

Fá recebe
tributo dos
jogadores
Não fosse Fernanda Marcelino uma grande fã do
São Bernardo e não estaríamos a abrir este
pequeno espaço, diga-se
merecido. Em dia de aniversario - completou
67anos -, recebeu dos jogadores merecido o tributo, com o cantar dos
parabéns. A Nandinha,
como é apelidada pelos
aficionados do clube de
“rosa ao peito”, que nunca
falha um jogo e tantas vezes tem prestado o seu
apoio com cânticos e
aplausos, sendo já uma referência entre os adeptos
locais por também distribuir rebuçados a todos em
cada final de jogo. |

campo”, que podem contar
com a equipa orientada por
João Alves para a contas da subida de divisão.
Numa partida das mais espectaculares vistas no Gimnodesportivo de São Bernardo, o
trabalho da dupla de arbitragem que viajou da cidade dos
arcebispos, tal como o jogo, foi
brilhante, merecendo nota acima da média. |
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Número de praticantes federados subiu 10,4%

DR

DR

Existem em Guimarães 35 modalidades
que integram mais de sete mil praticantes

Número de jovens federados é de 3958

Número de atletas do sexo feminino subiu de 13 para 17%

Voleibol tem 225 praticantes federados

número «de praticantes federados
nos clubes desportivos de Guimarães
aumentou em comparação com a época passada, uma subida que representa 10,4% em relação
a 2018», esta é uma nota
de destaque do «levantamento anual ao número
de praticantes federados
no concelho de Guimarães realizado pelo Centro de Estudos do Desporto e que dá continuidade
à primeira aferição efetuada em 2018», pode ler-se numa nota enviada às
redações.
A recolha de dados relativos à 2018/2019 per-

ferior à média nacional
(29,7%)», vinca a nota.

ciclismo na vice-liderança

O

mitiu concluir que no
concelho de Guimarães
existem 35 modalidades
desportivas federadas,
que envolvem um total
de 7287 praticantes, sendo que dos quais 6079 são
do sexo masculino e 1208
do feminino.
«Os dados obtidos
apontam para uma diminuição do intervalo que
separa praticantes femininos e masculinos, verificando-se que a percentagem de praticantes
femininas subiu de 13%
(2018) para 17% (2019). Ainda assim, a percentagem
de mulheres que praticam desporto federado
em Guimarães (17%) é in-

Mais mulheres em
cinco modalidades
Percentualmente, é «na
patinagem artística que há
maior prevalência de atletas do género feminino
(91%), seguido da ginástica
(88%), voleibol (84%), rope
skipping (80%) e taekwondo (54%)», pode ainda ler-se na nota.
É nos seniores que se
regista um maior número de praticantes federados (3329), «o que poderá explicar-se pelo facto
de se tratar de um escalão que abrange um período mais significativo

da prática desportiva, ao
contrário dos escalões de
formação que abrangem,
por regra, duas épocas»,
acrescenta a nota.

Desporto
para pessoas
com deficiência
O levantamento também considera os praticantes federados envolvidos no desporto para
pessoas com deficiência,
de acordo com dados recolhidos junto da CERCIGUI e APCG.
O número total de praticantes federados é de 41
distribuídos pelas modalidades de boccia (três),
multiatividades (18), nata-

Futebol é quem movimenta mais gente
Futebol ......................................................................3301
Ciclismo .....................................................................639
Karaté ..........................................................................322
Futsal .......................................................................... 320
Andebol ......................................................................233
Voleibol.......................................................................225
Natação de águas abertas ............................................ 1
Triatlo.............................................................................. 2
Boccia .............................................................................. 3
Campismo e montanhismo..................................... 11

ção adaptada (três) e desporto equestre adaptado (17).
A recolha de informação para este estudo «foi
efetuada entre dois de

janeiro e 15 de fevereiro
deste ano junto de federações, associações regionais e alguns clubes desportivos de Guimarães»,
finaliza a nota.

Página 6

A7

Internacional dinamarquês René Toft assina pela equipa de andebol do Benfica
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8 Abr 2019 | 20:28
O internacional dinamarquês René Toft assinou um contrato válido por dois anos com a equipa de
andebol do Benfica, anunciou hoje o clube no site oficial.
O pivô de 34 anos vai juntar-se à equipa 'encarnada' quando terminar o campeonato húngaro, no qual
atua ao serviço do Veszprém, equipa que ainda compete na presente edição da Liga dos Campeões.
"[O Benfica] pareceu-me bastante profissional, com excelentes instalações e tudo o que um atleta
necessita para obter grandes resultados", referiu René Toft, em declarações ao site do Benfica.
O Benfica segue em terceiro lugar do grupo A da fase final do campeonato de andebol, com
desvantagem de seis pontos para o primeiro classificado, o FC Porto.
AZBL/VR // VR
By Impala News / Lusa
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Internacional René Toft Hansen vai trocar o Veszprém pelo Benfica

ANDEBOL Pivô dinamarquês, campeão
europeu, olímpico e mundial, é reforço na Luz

Benfica anuncia
René Hansen
Encarnados asseguraram
vínculo por duas épocas
com o jogador que representa °Veszprém e que
luta pelo título europeu de
clubes, depois de ter ganho
o mundial pela Dinamarca
imo O Benfica confirmou a
contratação do pivô dinamarquês RenéToft Hansen, que O
JOGO noticiou no passado dia
4 de fevereiro. Com 34 anos e
2,00 metros, assinou por duas
épocas e chega à Luz vindo dos
húngaros do Veszprém, que
vão disputar os quartos de final da Liga dos Campeões com
o Flensburg, depois de terem
eliminado o Sporting.
"Não sabia muito sobre o
Benfica, mas depois de falar
com o Carlos Resende e visitar o clube fiquei com uma excelente imagem. Pareceu-me

profissional, com excelentes
instalações e tudo o que um
atleta necessita para obter resultados. O andebol português está em grande desenvolvimento e estou empolgado por fazer parte disso", disse.
Hansen, que passou por
Mors 2000, Viborg, Kolding e
Kobenhavn, na Dinamarca,
mudou para os alemães do
Kiel em 2012, onde jogou seis
épocas e foi capitão. No currículo tem três campeonatos e
três taças da Dinamarca e três
campeonatos e duas taças da
Alemanha. Jogou 142 vezes
pela seleção e foi campeão europeu em 2012, olímpico em
2016 (Rio de Janeiro) e mundial no passado mês de janeiro, embora nesta prova tenha
rompido o adutor, lesão de
que ainda recupera.

"O andebol
português
está em
grande
desenvolvimento e
estou
empolgado
por fazer
parte disso"

RenéToft
Monsen
Internacional
dinamarquês
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Seleção em estágio
já com Gilberto
••• A Seleção Nacional entrou em estágio, em Guimarães, na passada sexta-feira,
com vista à preparação para o
apuramentoparaoEuropeude
2020.Aequipa só integrou ontem o lateral-esquerdo GilbertoDuarte, que, no domingo, ao
serviço do Barcelona, conquistou aTaça do Rei.
É em Guimarães que Portugal defronta e França (quintafeira, 20h00) na terceira jornada do Grupo 6, deslocando-se

de seguida a Estrasburgo para
reencontrar a seleção gaulesa
(domingo,16h30).
No Grupo 6, comandado pela
França, Portugal é segundo,
comosmesmosquatropontos,
sabendo que se qualificam os
dois primeiros de cada grupo e
os quatro melhores terceiros.
Para os compromissos com
França, Portugal não tem o
guarda-redes Alfredo Quintana (lesão), que foi substituído
por Hugo Figueira.

Portugal é
segundo do
Grupo 6 e
para se
apurar para
o Europeu
tem de ficar
dentro dos
dois
primeiros
ou ser um
dos quatro
melhores
terceiros
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GILBERTO OPERACIONAL
Paulo Pereira já conta
com grupo completo que
prepara em Guimarães
embate com a França
ALEXANDRE REIS

rza Portugalestá concentrado em
Guimarães a preparar com todo o
cuidado o embate de quinta-feira
com a França, mas só ontem é que
oselecionador Paulo Pereira pôde
contar com todo o grupo de trabalho de 18 jogadores. O lateral - esquerdo Gilberto Duarte, que neste
domingo conquistou a Taça cio Rei
de Espanha, foi liberto pelo Barcelona, tendo já chegado à cidade
minhota, que acolhe (20h00) o
jogo no Pavilhão Multiusos.
"Felizmente, já podemos contar
com o Gilberto. Temos realizado
uma dois treinos diários, tentando
ganhar o pouco tempo que temos
para trabalhar, pois o período é
muito curto. A equipa está focada

naquilo que poderá ser mais importante, quer nos aspetos ofensivos como defensivos", revelou
Paulo Pereira.
O treinador acredita no potencial da equipa lusitana, havendo a
motivação extra da vitória frente
aos gauleses colocar, praticamente, Portugal no Europeu '2020, em
jogo da 34 jornada de qualificação
do Grupo 6, liderado por França e
Portugal. "A maneira de travar a
França vai depender muito da forma como a partida decorrer. E um
adversário onde é difícil encontrar
pontos fracos, mas teremos uma
palavra a dizer e queremos desfrutar deste momento alto", considerou Paulo Pereira.
Refira- se que a França viaja até
Guimarães na máxima força, sem
jogadores leSionados e com a sua
grande estrela, Nilcola Karabatic,
considerado em várias épocas
como o melhor jogador do mimdo. O ícone dos Bleus revelou há
pouco tempo que teria a intenção

../~
•
TRUNFO. Portugal conta
com a inspiração de Gilberto Duarte

de deixar a sua seleção após os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020,
mas continua em alta, depois de
recuperar em tempo recorde de
uma lesão.

Quanto a Portugal, não vai contar com duas pedras importantes,
pois o guarda-redes Alfredo
Quintano e o lateral Alexandre
Cavalcanti estão lesionados. o

APOSTA

Pivô Hansen
no Benfica
por dois anos
René Toft Ilansen, medalhado com ouro olímpico
(2016), mundial (2019) e europeu (2012) pela Dinamarca, e
tricampeão da Bundesliga pelo
Kiel, entre outros troféus, assinou por dois anos com o Benfica. Oriundo do Veszprém da
Hungria, mas sem ter estado na
eliminatória dos 'oitavos' da
Champions frente ao Sporting,
o pivô do Sete Ideal do Europeu' 2012 e melhor defensor na
Champions' 2015 está entusiasmado: "Não sabia muito sobre
o Benfica, mas depois de falar
com Carlos Resende e visitar a
Luz fiquei com excelente imagem. Tudo profissional, com
aquilo que um atleta necessita
para grandes resultados. O andebol português está em desenvolvimento e estou empolgado por fazer parte". Hansen
mede 2 metros e tem 34 anos. o
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Ângela Merkel parece ter um corpo estranho na mão. Mas não. É só uma bola de andebol.
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