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ANDEBOL 
Colégio de Gaia perde 
O Madeira SAD terminou com a 
invencibilidade do Colégio de Gaia no 
nacional feminino, ao vencer, no 
domingo, por 23-24. Contudo, o 
conjunto de Paula Marisa mantém-
-se na liderança com um ponto de 
vantagem. A pivot Renata Tavares, 
com sete golos, foi a melhor 
marcadora da partida. 
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Estarreja
recebe 
simpósio 
de andebol
Estarreja vai acolher, nos dias
16 e 17 de Março, o III Simpósio
de Treinadores de Andebol -
Treinar. Formar. Ganhar, numa
organização conjunta da Asso-
ciação de Andebol de Aveiro, da
HRSSportsConsulting e da As-
sociação de Treinadores de An-
debol de Portugal. 

Será um fim-de-semana de
partilha de conhecimento, sen -
do que o simpósio terá como
prelectores Tiago Cunha, Luís
Santos, João Varejão, Carlos Ca-
pela e Fernando Santos. 

O “link” para se efectuar a ins-
crição está disponível no site da
Federação de Andebol de Por-
tugal. O custo de participação é
de 25 euros até ao próximo dia
27, sendo que os sócios da ATAP
têm um desconto de 50%. Só
há 90 vagas e o simpósio.|
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Benfica está atento ao futuro de Sorhaindo 

e' Sorhaindo ainda tem mais um ano de contrato com o Barcelona, 
mas os catalães, em fase de renovação do plantei, até podem libertá-lo 

Estrela francesa 
na rota do Benfica 
Francês de origem caribe-
nha é quatro vezes 
campeão mundial, duas da 
Europa e urna olímpica e, 
aos 34 anos, pode voltar a 
ser companheiro de Borko 
Ristovski, que também 
trocou o Barça pelo Benfica 

mnGUMARMIS 
• I .O Benfica está decidido a 
montar um grande plantel 
para as próximas temporadas 
e o mais recente nome que 
surge associado às águias é o da 
estrela francesa Cédric Sor-
haindo,quatrovezes campeão 
mundial, duas da Europa e 
uma olímpico. 

Desde 2010 no Barcelona, o 
pivô de1,92 metros e 100 qui-
los, também vencedorde duas 
Ligas dos Campeões, tem mais 
uma época de contrato, mas, 
sabe OJOGO, os catalães estão 
a fase de renovação da equipa  

para os próximos anos e Sor-
haindo, de 34 anos - nasceu na 
Martinica a7 de junho de1984 
- até pode sair já no final da 
presente temporada. É a essa 
situação que a formação de 
Carlos Resende está atenta, 
sendo a Luz um destino mui-
to provável para o gaulês. 

De resto, a presença no plan-
te] do Benfica de Borko Risto-
viki, o guarda-redes macedó-
nio que foi colega de Sorhain-
do no Barça, e de Kévynn 
Nyokas, companheiro dasele-
ção gaulesa, pode ser determi-
nante para a escolha do pivô. 

Recorde-se que há umas se-
manas o site especializado 
"Rakomet24" (Andebo124) 
noticiou também o interesse 
no dinamarquês René Toft 
Hansen, o que prova que o 
Benfica está mesmo a prepa-
rar-se para dar a Resende um 
plantei de enorme qualidade. 
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A4 Este foi o melhor golo da 20ª jornada do Nacional de Andebol
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ec02665

 
2019-02-21 22:54
 
Délcio Pina - segundo melhor marcador do Campeonato Nacional - apontou o melhor golo da 20.ª
jornada do Andebol 1, com um tiro de meia-distância pleno de força e colocação, num encontro em
que o ISMAI jogou no João Rocha e deu muita luta aos bicampeões nacionais (26-24). Aliás, é essa a
imagem de marca do cabo-verdiano, que tem outro golo neste top 5, sendo que os maiatos têm três...
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Duas defesas que valem o título de melhor da 20ª jornada do Nacional de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2ebaa9f5

 
2019-02-21 22:58
 
É de um jogador do ISMAI, Ricardo Castro, a melhor defesa da 20.ª jornada do Andebol 1. Na verdade
são duas paradas, a primeira a um remate do espanhol Carlos Ruesga e a segunda, logo se seguida,
no ressalto, a um tiro do romeno Valentin Ghionea. Vale a pena ver as cinco melhores defesas da 20.ª
ronda do Campeonato Nacional de andebol
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