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  Corte: 1 de 1ID: 79097047 15-02-2019

O BELENENSES. Relativamente à 
crónica do jogo FC Porto-
-Belenenses publicada n'A BOLA de 
ontem, é da responsabilidade do 
redator da mesma, Pedro Barros, a 
consideração de que o conjunto do 
Restelo integrou dois juniores que 
não são dos mais influentes na 
equipa de formação. 
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O ÁRBITROS I. Portugueses Ivan 
Caçador/Eurico Nicolau foram 
nomeados para dirigir o jogo de 
amanhã entre o HC Vardar e os 
húngaros do Telekom Veszprém HC, 
do Grupo A da Liga dos Campeões, a 
disputar em Skopje, Macedónia. 
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O ÁRBITROS II. António Goulão 
estará, também amanhã, em Saint 
Raphael, França, para ser delegado 
EHF no jogo entre o Saint-Raphael 
Var Handball e o BM Logrofio La 
Rioja, do Grupo A da Taça EHF, 
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Benfica reforçado 
para a fase final 
—> Agatha Silva e Cláudia Correia 
chegam para ajudar equipa da Luz 
a tentar subida à divisão maior 

D. R, 

Agatha Silva é reforço encarnado 

Na época que marca o regresso do 
andebol feminino ao Benfica, o clube 
da Luz prepara a presença na fase final 
do campeonato feminino da II divisão 
e a consequente tentativa de subida 
ao escalão principal com dois novos 
reforços. Falamos da experiente 
guarda-redes brasileira Agatha Silva, 
oriunda do ílhavo — um dos adversários 
do conjunto liderado por Ana Sobral nas 
14 jornadas que constituem a fase final 
da prova, discutida por total de 8 
equipas — e da lateral Cláudia Correia, 
que chega proveniente do Alavarium. 
Com  três títulos nacionais conquista-
dos pelo clube aveirense e presença 
habitual na Seleção Nacional feminina, 
Cláudia irá acrescentar mais qualidade 
a uma primeira linha encarnada em que 
já pontuavam Débora Moreno (ex- 
-Maiastars) e Filipa Correia (ex- 
-Madeira SAD), e que passa a ser 
grande candidata à subida. A estreia 
das encarnadas na fase final está 
marcada para 2 de março, com a 
receção ao Académico. CID RAMOS 
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O TORNEIO. Ginásio do Sul organiza, de 
22 a 24 deste mês, oliTorneio Luís 
Santos, destinado aos escalões infantis 
e iniciados femininos e iniciados, 
juniores e seniores masculinos, 
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Regional norte de andebol

CAVA realizou
dois jogos em Fafe
A equipa de desporto adaptado do CAVA partici-

pou na segunda jornada do campeonato regional 

norte de andebol (1.ª divisão), que decorreu no 

dia 8 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de Fafe.

No primeiro jogo perdeu por 7-4 frente ao Clu-

be Gaia e no segundo perdeu 6-5 frente a SCMVC.

D
R
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MADEIRA 
COM JORNADA 
DUPLA BI CASA 
Também neste fim de 
semana, e em jornada dupla 
a cumprir no Funchal, o 
Madeira SAD tem compro-
missos europeus. Envolvida 
na Taça Challenge, a 
formação insular vai jogar os 
oitavos de final com os 
ucranianos do Donbas, 
sendo o primeiro jogo 
amanhã, a partir das 19 
horas, e a segunda mão no 
dia seguinte, mas às 17 
horas. Na equipa de Paulo 
Fidalgo, recorde-se, Hugo 
Lima e Elias António 
continuam ausentes, a 
recuperar de intervenções 
cirúrgicas. —ao. 

VENCEDORES 

Sporting, em 2009/10 
(Paulo Faria treinador) e em 
2016/17 (Hugo Canela) e 
ABC (Carlos Resende) em 
2015/16,já venceram a Taça 
Challenge 

Magnus Andersson, com o FC Porto a caminho da Roménia, 
admite que está na fase de grupos da Taça EHF com máxima ambição 

"ESPERAMOS SER OS 
PRIMEIROS DO GRUPO" 
Após uma pobre exibição 
frente ao Belenenses, mas 
também tendo ainda na 
memória a excelente 
atuação com o Cuenca 
(Espanha), o FC Porto 
prepara-se para jogar com o 
Constanta, da Roménia 

oinuARAzs 
***Esta manhã, bem cedo, o 
FC Porto segue para a Romé-
nia, onde amanhã jogará a 
segunda jornada da fase de 
grupos da Taça EHF frente ao 
Constanta. "É um adversário 
com alguns jogadores balcâ-
nicos [ndr: quatro sérvios, 
dois macedónios, um croata e 
um montenegrino] e não será 
nada fácil jogar em casa deles, 
mas, para além disso, para ga-
nhar teremos de jogar 50 por 
cento melhor do que jogámos 
contra o Belenenses", avisou 
Magnus Andersson, referin-
do-se à desoladora exibição 
frente aos azuis do Restelo, 
anteontem, emjogo doAnde-
bol 1. No entanto, nem tudo é 
mau, bem pelo contrário: no 
sábado, na primeira ronda 
desta fase de grupos, os dra-
gões conseguiram uma vitó-
ria clara sobre os espanhóis do 
Cuenca, por 37-26. "Admito 
que fiquei surpreendido por 
termos ganho tão facilmen-
te", disse o técnico sueco, re- 

cordando que "a equipa jogou 
muito bem no sistema de sete 
contra seis". 

Relativamente às aspi-
raçõesdosazuisebran-
cos nesta fase de 
grupos, onde estão 
pela terceira vez, 
sem nunca terem 
alcançado os 
quartos de final, 
Magnus Anders-
son foi claro. "Espe-
ramos ser os primeiros 
do grupo. Em Constanta, 
será um pouco um jogo-cha-
ve, uma vez que, se ganhar-
mos na Roménia, será um pe-
queno passo para atingirmos 
o nosso objetivo", explicou o 
treinador que já venceu esta 
competição por duas vezes, 
pelo Goppingen (2015/16 e 
2016/17), considerando este 
"um grupo bastante aberto". 

Magnus olhou também já 
um pouco mais para diante, 
para o adversário da terceira 
jornada, que levará o FC Porto 
até à Dinamarca. "O Holste-
bro é uma boa equipa. Eu já lá 
estive há uns seis anos e co-
nheço bem o treinador, que é 
meu amigo, e também a equi-
pa", contou o nórdico, de 52 
anos, reconhecendo: "Tenho 
respeito por todos, mas espe-
cialmente pelas deslocações à 
Roménia e a Espanha." Magnus Andersson ficou zangado com a exibição do FC Porto frente ao Belenenses 

CONSTANTA- 
-FC PORTO 

É ÀS 12.H45 DE 
AMANHÃ E TEM 

TRANSMISSÃO NO 
PORTO CANAL E 

NO SITE DE 
O JOGO 
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A8 A melhor defesa da 17.ª jornada pertence a Ricardo Castro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dbe1360f

 
2019-02-14 23:43
 
Guarda-redes do ISMAI parou dois remates seguidos no duelo frente ao Fermentões. Ricardo Castro,
do ISMAI, fez a melhor defesa da 17.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol, ao parar dois
remates seguidos, embora a intervenção de maior dificuldade tenha sido perante o primeiro tiro, de
João Martins, num duelo com o Fermentões. Os maiatos venceram por 22-21.
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Remate poderoso no FC Porto-Avanca foi o melhor da 17.ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9953d8e3

 
2019-02-14 23:42
 
Apesar da derrota, dois jogadores do Avanca estão no top 5 da 17.ª ronda. Rafael Andrade, do
Avanca, fez o melhor golo da 17.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol, num remate poderoso
de meia-distância, numa partida em que os avancanenses perderam com o FC Porto, no Dragão Caixa,
por 39-18. Apesar da derrota, outro jogador do Avanca, Rúben Ribeiro, teve um golo no top 5 da 17.ª
ronda.
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