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Reforço 
dinamarquês 
3 'Pivot' de 34 anos, cam-
peão do mundo, tem pro-
posta do Benfica 

O pivot dinamarquês René Toft 
Hansen, de 34 anos, poderá estar a 
caminho do Benfica, A BOLA sabe 
que o jogador tem uma proposta 
do clube da Luz para integrar o 
plantei na próxima temporada. Em 
final de contrato com os húngaros 
do Veszprém, após uma passagem 
bem sucedida pelos alemães do 
Kiel, o jogador lesionou-se na fase 
de grupos do mundial, que coroou a 
seleção dinamarquesa como cam-
peã do mundo, e o regresso à com-
petição pode acontecer apenas na 
próxima temporada. O Benfica, 
atual 3.° classificado do Andebol 1, 
desloca-se amanhã a Braga para 
defrontar o ABC num dos principais 
jogos da 22.a jornada. CID RAMOS 
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mais Andebol 

O ÓBITO. Selecionador nacio-
nal, Paulo Pereira está de luto 
pelo pai, Rodrigo Pereira,fale-
cido aos 79 anos. O funeral 
realiza-se hoje (10 h) da Ca-
pela das Taipas para o Cemi-
tério de Amarante. A Paulo 
Pereira e família A BOLA 
apresenta condolências. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa de juniores femini-
na  do ABC/UMinho sagrou-se
campeã regional da Associação
de Andebol de Braga, depois de
vencere, na final, a formação da
Didaxis andebol feminino por
18-29.

Equipa feminina
Juniores do ABC
sagraram-se
campeãs
regionais 

ABC

Juniores do ABC/UMinho sagraram-se Campeãs Regionais da AA Braga
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Em Celorico de Basto o BECA
apresenta resultados positivos
em várias frentes. “É com muita
satisfação que vemos a evolução
deste clube. Têm vindo a fazer
um trabalho notável e a repre-
sentar este concelho em vários
campeonatos com atletas alta-
mente promissores no andebol”
disse Fernando Peixoto, verea-
dor do Desporto da Câmara Mu-
nicipal de Celorico de Basto. 

Também, João Varejão, treina-
dor do Beca enalteceu o trabalho
de todos: “estes são exemplos de
atletas convocados pelos dife-

rentes seleccionadores aos traba-
lhos de selecções, que pelas ca-
racterísticas que apresentam po-
dem ser potenciados na sua
formação. Reforçamos que são
atletas que conseguem gerir o
tempo dos estudos e dos treinos,
sendo alguns deles, alunos do
quadro de mérito e valor do
agrupamento de escolas de Ce-
lorico de Basto. Um verdadeiro
exemplo da importância e da va-
lorização do desporto na forma-
ção global dos jovens”.

Paralelamente à convocatória
de nove atletas para a selecção, o
Beca viu os seus atletas Juvenis
Masculinos a sagrarem – se
campeões regionais da AA Bra-

ga. A equipa do BECA se deslo-
cou até à Régua para defrontar a
equipa do AD Godim, e com a
vitória por 20-25 garantiu o títu-
lo de campeão regional da AA
Braga.

Um fim-de-semana único para
as cores do Beca que viu tam-
bém, a equipa de juniores mas-
culinos garantir a passagem à 2.ª
fase do Campeonato nacional da
2.ª Divisão, após vitória frente
ao ABC de Nelas.  Com este re-
sultado o BECA somou a sétima
vitória e garantiu ainda com
quatro jogos por disputar, um lu-
gar nos seis primeiros classifica-
dos que vão lutar na fase seguin-
te pela subida de divisão. 

BECA com bons resultados
em várias competições
O ANDEBOL volta a destacar-se em Celorico de Basto. Equipa de juvenis
masculinos do BECA sagrou-se campeão regional da AA de Braga. 

DR

Juvenis masculinos do BECAS sagraram–se campeões regionais da Associação de Andebol de Braga
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DAVYES NOS QUARTOS 
DE FRIA!. DA TAÇA DE FRANÇA 
Ao vencer o Toulouse, o Dunkerque, de 
Wilson Davyes, apurou-se para os quartos de 
final da Taça de França de andebol. O 
Chartres, de Ricardo Candeias, e o Massy, de 
Nuno Gonçalves, foram eliminados. 
Resultados: Dunkerque (Wilson Davyes)-
Toulouse, 31-30;Aix-Chartres (Ricardo 
Candeias), 35-21; Saran-Massy (Nuno 
Gonçalves, 1), 28-25. -AUGUSTOFERRO 
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A6 Manuel Gaspar assina a melhor defesa antes de regressar ao Sporting
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Manuel Gaspar, ainda ao serviço do Boa Hora, antes, portanto, do regresso ao Sporting, fez a melhor
defesa da 16.ª jornada. O internacional sub-21 português parou um livre de sete metros marcado pelo
portista Miguel Martins. Veja aqui as cinco melhores defesas da 16.ª ronda do Andebol 1.
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Um golo raro no Boa Hora-FC Porto é o melhor da jornada
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Um golo raro, de livre de nove metros, marcado por Miguel Martins, do FC Porto, foi considerado o
melhor da 16.ª jornada do Andebol 1. Um golo que vale mesmo a pena ver e que contribuiu para a
vitória dos dragões sobre o Boa Hora, por 32-20. Ainda desse jogo, o portista André Gomes fez o
terceiro melhor tento da ronda, com remate fortíssimo de meia-distância
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