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CN Natação e 
Sassoeiros no 
caminho do 
Marítimo 
O Marítimo já conhece os adver-
sários que vai enfrentar na fase fi-
nal da 3.4DivisãoNacional de an-
debol masculino, com a 
competição que dá acesso ao se-
gundo escalão nacional a ser dis-
putado em Ermesinde de 16 a 18 
de junho. Entre os micaelenses e 
o sonho da subida estão dois clu-
bes lisboetas. 

Os "azuis" da Calheta, vence-
dores do Campeonato Regional 
de Seniores, vão iniciar a fase fi-
nal diante do CN Natação, ven-
cedor da Zona 1 da 2,- Fase do 
terceiro escalão. O jogo contra 
a formação lisboeta que venceu 
10 dos 14 jogos que realizou na 
fase anterior (tendo perdido por 
quatro ocasiões) está agendado 
para a sexta-feira, dia 16, às 
19h00. 

Segue-se no sábado (dia 17) 
o embate com o Sassoeiros, 
marcado para as 17h30. A equi-
pa da Associação de Andebol de 
Lisboa vencedor a Zona 2 com 
12 vitórias, um empate e uma 
derrota. 

A terceira jornada da fase final 
disputa-se no domingo (11h30), 
com os dois emblemas lisboetas a 
enfrentarem-se entre si. 

O vencedor dafase final ascen-
de ao campeonato nacional da 2.4 
Divisão de andebol.• NMN 
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ANDEBOL 

POT 

GABRIELA MELO 

oficial! Sem esconder o 
enamoramenn em rela - 
ção ao principal reforço, o 
Benfica apresentou Car-
los Resende para as próxi - 

mas três épocas. O técnico evitou 
a colagem ao emblema, recordar- 

.	 d.o até o passado como jogador para 
defender que «não tira partido do 
público», mas comungou cio pro-
pósito de rentabilizar a formação 
para ganhar os títulos em falta. 

RUI RAIMUNDO/ASF 

Esperança em Resende 
Antigo jogador e treinador de FC Porto e ABC apresentado pelo Benfica o Clube admitiu 

«grandes expectativas» no técnico, que terá de conciliar os títulos com a aposta na formação 

o 

Pai e professor 
Nascido em Lisboa há 46 anos, 
Carlos Resende rumou ao Porto 
em 1988/89 e ficou pelo Norte até 
aceitar esta proposta do Benfica. 
Conta com a evolução das «vias 
de comunicação» e da «ponte 
aérea», que o deixa em casa em 
50 minutos, até porque reside 
perto do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, segundo explicou, para 
manter  a  ligação afetiva á família. 
«Há dois  projetos, as minhas 
filhas, que não posso deixar para 
trás, além da minha esposa», 
ironizou o treinador, professor de 
andebol na Faculdade de Desportó 
da Universidade do Porto e de 
Gestão de Desporto no Instituto 
Superior da Maia. «Continuarei 
ligado a docència superior, qüe me 
dá enorme prazer, mas com carga 
horária reduzida. Não é uma coisa 
desconexa porque é gestão 
desportiva e andebol e estaremos 
muito perto de todas as 
informações cientificas.» 

Prata da casa 

Benfica aposta no antigo jogador convertido em treinador para recuperar o titulo nacional, em falta desde 2008, sem esquecer a Champions ANDRE ALVES/ASE 

O central Pedro Seabra, o ponta 
Carlos Martins  e o pivot Carlos 
Pesqueira são os jogadores do ABC 
que deverão juntar-se a Carlos 
Resende no Benfica. «Ajustar o 
plantei» ao objetivo de conquistar 
títulos é uma das missões do 
treinador para «devolver o Benfica 
ao espaço que merece». Mas o vice 
para as modalidades presente, 
Almeida Lima, recusou «ir atrás de 
qualquer gestão desportiva de outro 
clube» quando confrontado com o 
alegado investimento de vulto a 
realizar pelo Sporting. «Temos a 
nossa identidade e uma vasta 

capacidade ao nivel dos 
jovens para garantir a 

„ base do plantei. 
Haverá uni ou outro 
acerto, mas sem 
entrar nessa tal 
campeonite». 

«Bem-vindo Carlos Resende», 
lia-se num painel do Estádio da 
l.uz, ontem, durante a apresen-
tação. Sereno e sorridente, o an-
tigo jogador e treinador de FC 
Porto e ABC prometeu «dar o me-
lhor» para corresponder às «ex 
pectativas muito grandes» de um 
clube à procura do titulo nacio-
nal desde 2008, como reconhe-
ceu o vice Domingos Almeida 
Lima. Mas Carlos Resende, igual-
mente cobiçado pelo Sporting du 
rante a época, pouco adiantou 
sobre a forma como pretende de-
volver o Benfica à ribalta, embo-
ra não se mostrasse intimidado 
com a aposta na formação entre  

ás condições oferecidas para lu-
tar pelo título. Pelo contrário, 
confessou encaixar se no desa-
fio como uma luva. «Seduziu-
-me. Sou um nacionalista, mas 
não fundamentalista. Faz todo o 
sentido buscar um estrangeiro 
que seja uma mais valia no nos-
so andebol. Contudo, quando te-
mos jovens de valor, não faz sen-
tido desaproveitar o capital 
humano do Benfica», defendeu o 
técnico. 

É ainda com «andebol boni-
to», do qual se confessou apoio 
gista, que Carlos Re- 
sende pretende atrair 
espetadores. «Antes  

ele vir para o Benfica, comentá-
vamos como FC Porto, Sporting 
e ABC conseguem tirar partido 
do público. Como adversário, não 
sentia aqui as mesmas dificulda-
des da parte do público que exis-
tem noutras equipas. A melhor 
forma dos jogadores explorarem 
as suas capacidades é a diverti-
rem-se. Se contagiarmos os ou-
tros, convenceremos o público a 
apoiar- nos.» 

Além do título nacional, «algo 
perfeitamente normal num clu-
be grande como o Benfica», Car - 
los Resende pretende repetir a 

experiência com a última equi-
pa, ABC, na Champions. 

Carlos Galambas no Sporting 

e 

Regresso do 'pivot'  

4  Ex-jogador é o novo diretor da 
secção de andebol, substituindo 
Jorge de Sousa 

O Sporting anunciou Carlos Ga - 
iam bas, também ontem, como di-
retor da secção de andebol, subs 
i uindo Jorge de Sousa. 

O antigo pivot, 44 anos, regres 
sa ao clube cio coração, cuja ca-
misola vestiu de 2009 a 2011, aju-
dando- o a conquistar a primeira  

Taça Challenge antes .de terminar 
a carreira. O terceiro português 
mais internacional (216) re-
presentou ainda Belenenses, 
ABC e Madeira SAI). 

Quanto a Jorge de Sousa, o 
Sporting admite novas fun-
ções depois de «agradecer todo 
o esforço, dedicação e devoção 
que levaram a equipa à dupla 
conquistada Taça Challenge e do 
campeonato nacional». 

Carlos Resende recebeu das mãos do 
'vice Almeida Lima uma camisola do 

equipamento alternativo com o 
nome já impresso 
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ANDEBOL 

RESENDE ATÉ 2020 
Of3enf ica corri trinou ontem 
contratação de Carlos Resen-
de como novo treinador do 
clube da equipa de andebol. 
O ex-ABC assinou contrato 
até 2020. 
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Marítimo já conhece opositores
Na fase final de andebol

O Marítimo de Ponta Delgada já sabe quais as equipas que irá defrontar na fase 
final de apuramento do campeão da 3.ª divisão nacional de andebol.

O Clube de Propaganda de Natação, de Ermesinde, vencedor da zona Norte com 
10 vitórias, 0 empates, 4 derrotas e 366-322 em golos, com 34 pontos, é o primeiro 
opositor. O jogo é pelas 19h00 dos Açores do dia 16 de Junho (6.ª feira), em Erme-
sinde, local da realização da fase final.

O segundo adversário, que defronta pelas 17h30 do dia 17 de Junho (sábado), é 
o Clube de Futebol de Sassoeiros. A equipa de Carcavelos ganhou a zona Sul com 
39 pontos, pelas 12 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 331-246 nos golos marcados e 
sofridos.

C. P. Natação e Sassoeiros, que já subiram à 2.ª divisão, jogam no Domingo, dia 
18, a discussão do título.

Desde a época passada que o campeão sénior de andebol dos Açores participa 
na fase final da 3.ª divisão. Será a segunda presença do Marítimo, esta como cam-
peão regional. Na temporada anterior foi 2.º classificado, mas como a equipa “B” do 
Sporting da Horta não pôde participar, avançou o vice-campeão.
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HOJE
BASQUETEBOL

Nacional Sub-16 Feminino (Fase Final)
22h00 Queluz-Olivais Pavilhão de Casal Cambra (Sintra)

FUTSAL

Taça AFC Iniciados (meias-finais)
20h00 Vila Verde B-NS Condeixa Pavilhão Multidesportos
21h30 S. João-CP Mir. Corvo Pavilhão Multidesportos

HÓQUEI EM PATINS

Nacional de Sub-15
21h00 Académica-Valongo Pavilhão 3 Universitário

AMANHÃ
ANDEBOL

Regional de Infantis
11h00 Académica-Águeda Pavilhão 1 Universitário
Regional de Juvenis
15h00 Académica-Sanjoanense Pavilhão 1 Universitário

ATLETISMO

Pentatlo de Lançamentos João Manta
11h00 Campeonato Nacional Estádio Universitário

BASQUETEBOL

Nacional da 1.ª Divisão masculina (Final)
16h00 Académica-Imortal Pavilhão Luís Carvalho
Taça Nacional Sub-14 masculinos
15h00 Mirandela-Académica Pavilhão Inatel
16h15 Sp. Braga-Academia Pavilhão Lamaçães
Torneio Inter-Associações Sub-18 masculinos
14h30 Ginásio-Illiabum Pavilhão Galamba Marques
Torneio Inter-Associações Sub-16 femininos
10h30 GDAS-Clube BAsket 2011 Escola André Soares
18h30 Olivais B-BCVR Pavilhão Augusto Correia
Torneio Inter-Associações Sub-16 masculinos
14h30 Diogo Cão-Academia Pav. Agrup. Esc. Diogo Cão
15h00 CBV-Olivais Pav. Santa Maria Maior

FUTEBOL

Campeonato de Portugal
17h00 Tourizense-Mirandela Parque Visconde Vinhal
Nacional de Juvenis (3.ª fase)
11h00 Benfica-Académica Caixa Futebol Campus - Seixal
Nacional de Juniores (3.ª fase)
11h00 FC Porto-Académica Centro Estágios Olival - Gaia
Taça AFC de Juniores (final)
17h00 Académica/SF-Ançã Campo Eduardo Filipe
Taça de Encerramento de Juniores
17h00 Penelense-Oliv. Hospital Parque S. Jorge
17h00 Góis-Sepins Campo Municipal de Góis
17h00 Marialvas-Brasfemes Complexo de Cantanhede
17h00 Cadima-Febres Parque Fujanco
17h00 Pedrulhense-Ac. Gândaras Campo da Pedrulha
Distrital de Juvenis (Apuramento campeão)
17h00 Vigor-COJA Complexo do Vigor
Distrital de Infantis (3.ª fase)
11h00 Pedrulhense-Naval Campo da Pedrulha
Distrital de Benjamins (3.ª fase)
11h00 Naval-Ginásio CT José Bento Pessoa
Taça AFC Infantis (final)
16h00 Marialvas-Eirense Campo S. Pedro (Carapinheira)
Taça AFC Infantis (final)
17h30 AAC/OAF-Marialvas Campo S. Pedro (Carapinheira)
Taça de Encerramento Benjamins (Série C)
11h00 Academia N10 B-Eirense B Campo N10

FUTSAL

Taça Nacional de Seniores Femininos
19h00 Venda da Luísa-Arneiros Pavilhão Mun. Condeixa
Divisão de Honra AFC (Final - Jogo 2)
19h00 CP Miranda Corvo-Gr. Ulmeiro Pav. Mun. Mir. Corvo

Distrital de Iniciados
16h00 S. Martinho Cortiça-União 1919 Pavilhão SM Cortiça
Taça AFC de Infantis (meias-finais)
15h30 NS Condeixa-CP Mir. Corvo Pavilhão 2 Lousã
17h00 S. João-Domus Nostra Pavilhão 2 Lousã
Distrital de Benjamins
11h00 S. Martinho Cortiça-União 1919 Pavilhão SM Cortiça
11h00 S. João-Serpinense Pavilhão CSSJ
11h00 CP Mir. Corvo-Granja Ulmeiro Pavilhão CPMS
11h00 Prodeco-Vila Verde Pavilhão Covões
11h00 Académica-ADFP Mir. Corvo Pavilhão Palheira

HÓQUEI EM PATINS

Nacional da 3.ª Divisão (Apur. Campeão)
18h00 Académica-Alcobacense Pavilhão 3 Universitário

DOMINGO
BASQUETEBOL

Taça Nacional Sub-14 Femininos
16h00 BC Limiense-Sp. Figueirense Pavilhão Ponte Lima
Torneio Inter-Associações Sub-18 masculinos
17h00 ACER Tondela-Académica Pavilhão Tondela
Torneio Inter-Associações Sub-16 masculinos
15h00 Academia-GICA Pavilhão D. Dinis
16h00 Clube Basket 2011-ATC Pavilhão Caras Direitas

FUTEBOL

Campeonato Promoção (final)
16h00 Cadima-Quintajense Est. Bonito (Entroncamento)
Distrital de Juvenis (Apuramento campeão)
11h00 Académica/SF-Naval Campo Carlos Filipe
11h00 Nogueirense-Tocha Estádio Santo António
11h00 Tourizense-União 1919 Campo Mauro Gama
Distrital de Juvenis (Taça Intercalar)
9h00 Marialvas-Eirense Complexo Cantanhede
9h00 Académica/SF-Cernache Campo Carlos Filipe
11h00 União FC-Praia Leirosa Campo da Serra
11h00 Pedrulhense-Ginásio Campo da Pedrulha
Distrital de Iniciados (Apuramento campeão)
11h00 Naval-Tocha CT José Bento Pessoa
11h00 Eirense-Nogueirense Campo Vale do Fôjo
11h00 Académica/OAF-Condeixa Academia Dolce Vita
11h00 Casaense-Tourizense Complexo Casaense
Distrital de Iniciados (Taça Intercalar)
11h00 Febres-Povoense Complexo de Febres
11h00 Mirandense-Marialvas B Campo Miranda Corvo
11h00 Vigor-Oliv. Hospital Complexo do Vigor
11h00 Poiares-Académica/SF Estádio Rui Manuel Lima
11h00 Esperança-Lousanense Campo Eduardo Filipe
11h00 Marialvas A-Eirense Complexo Cantanhede
Taça de Encerramento de Juvenis
9h00 Esperança-Cernache Campo Eduardo Filipe
11h00 Ançã-Lousanense Parque Desp. Ançã
11h00 Águias-Mirandense Parque Júlio Jorge Simões
11h00 Condeixa-Poiares Estádio Municipal Condeixa
Torneio de Encerramento de Juvenis
9h00 Casaense-Ereira Complexo do Casaense
10h00 Sanjoanense-Carapinheirense Campo Capa Rota
11h00 Adémia-Pampilhosense Campo Ramos Carvalho
11h00 Povoense-Arganil Estádio Mun. Cantanhede
Taça de Encerramento de Iniciados
11h00 Tabuense-Adémia Campo A. Costa Júnior
11h00 Praia Leirosa-Arganil Campo das Acácias
11h00 Vinha Rainha-Ançã Campo Vinha Rainha
11h00 Brasfemes-Carapinheirense Campo de Mualdes
11h00 União 1919-Cernache Campo da Arregaça

FUTSAL

Taça Nacional de Seniores Femininos
18h00 Póvoa Futsal-Serpinense Pavilhão Póvoa Varzim
Taça Nacional de Juniores
18h00 Gaia-S. João Escola Inês de Castro (Canidelo)
Taça Nacional de Juvenis
15h00 Farense-Vilaverdense Pavilhão do Farense
Divisão de Honra AFC (Final - Jogo 3)
20h00 Gr. Ulmeiro-CP Mir. Corvo Pav. Granja do Ulmeiro
Taça AFC Iniciados
16h00 Final Pavilhão Granja do Ulmeiro
Taça AFC de Infantis (meias-finais)
16h00 Final Pavilhão 2 Lousã

Cartaz Desportivo
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Carlos Resende 
no Benfica, com 
o foco no título 
e na formação 

ANDEBOL ll-einador, ex-ABC, 
foi apresentado ontem no 
emblema da águia. Sporting 
anunciou Carlos Galambas 
como novo diretor da secção 

É para lutar pelo titulo de campeão 
nacional, que o clube não alcança 
desde 2007-08, mas também para 
apostar nos jovens da formação, 
que Carlos Resende assume o co-
mando do Benfica. O ex-técnico de 
FC Porto e Al3C foi ontem apresen-
tado como novo treinador do em-
blema da águia. 

"Escolhi o Benfica porque me 
apresentaram condições para lutar 
pelo título, mas também porque 
me permitem apostar nos jovens 
da formação do clube", disse Carlos 
Resende, que, após uma carreira de 
sucesso como andebolista (consi-
derado o melhor de sempre em 
Portugal), tem colecionado títulos 
como treinador- devolveu o ABC 
de Braga aos títulos nacionais, na 
época passada e, este ano, despe-
diu-se do emblema minhoto com 
a conquista da Taça de PortugaL 

"Lutar pelo titulo é a minha ex-
pectativa Gostaria muito também 
de voltara repetira experiência na 
Champions" , perspetivou o trei-
nador, referindo que a possibilida-
de de apostar na formação tam-
bém o "seduziu". "Quando temos 
jovens de qualidade, não faz senti-
do não aproveitar", sublinhou, ad-
mitindo que fará alguns ajustes no 
plantei que na última temporada 
foi orientado pelo espanhol Ma-
dano Ortega. 

Carlos %lambas no Sporting 
Enquanto o Benfica apresentava o 
novo treinador, °Sporting também 
anunciava mexidas: Carlos Galam-
bas é o novo diretor da secção de 
andebol dos leões, sucedendo a 
Jorge de Sousa, que deixa o cargo 
por razões de saúde. 

Galambas, antigo jogador inter-
nacional português, representou o 
emblema leonino entre 2009 e 2011 
- tendo participado na conquista 
da primeiraTaçaChallenge da his-
tória do clube (troféu europeu que 
os leões voltaram a erguer esta tem-
porada). Quanto a Jorge de Sousa, o 
Sporting agradece-em comunica-
do - "todo o esforço, dedicação e 
devoção que levaram o clube à gló-
ria, nesta última época, com uma 
dupla conquista, a Taça Challenge 
e o campeonato nacional" e dese-
ja-lhe"rápidas melhoras, esperan-
do poder contar em breve dom o 
seu contributo em novas funções". 
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ANDEBOL SPOR1116 CONFINA 
MANIAS COMO DIRFIOR 
°Sporting informou ontem em comunicado 
que Carlos Galambas é o novo diretor do 
andebol, confirmando a notícia avançada por 
O JOGO no dia 2S de maio. Os leões lembram 
a passagem do antigo pivô pelo clube entre 
2009 e 2011, a conquista da Taça Challenge de 
2010, mas agradecem também o trabalho 
desenvolvido por Jorge Sousa, o anterior 
responsável pela modalidade. 
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CRETEI. DE NUNO GR1.0 
DESCI, REFINES DE DAVYES FICA 
O jogo entre o Creteil, de Nuno Grilo, que 
ontem fez quatro golos, e o Cesson Rennes, 
de Wilson Davyes, que não jogou por lesão, 
encerrou a liga francesa de andebol e ditou a 
descida de divisão do Creteil, apesar de ter 
vencido por 28-27. Estas duas equipas, mais o 
Saran, que venceu nesta ronda, terminaram 
com os mesmos pontos, mas o desempate foi 
desfavorável ao clube de Nuno Grilo. -AS. 
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°.' A  REPJ REPJ. 

ELI .."A.DE 

ANDU Carlos Resende foi 
apresentado como novo treinador do 
Benfica para as próximas três épocas 

D E 

"A EXPECTATIVA 
LUTAR PELO Ttruur 

Carlos Resende 
NATURAL DE MAIMIA. LISBOA  
29demaiods1971(46 anos)  
Cariado(Cristina)  
DuesIllhaa(Patricia e Joana) 

CURRÍCULO 

11.1VFN5 
1987/88 Campeio nacional peioSporting 

198W89 Campeão nacional peio FC Porto 
N101.r¡ , , 

1993/94 Taça de ~tupi peio FC Porto 
1995/96 Campeão nadonal. Taça 

de Portupale Superno poiolU3C 
1996/97 CampskrocionaloTaça 

dePortupai polo ABC 
1997/98 Campeão ~coal peio ABC 
1999/2003 Canga, nadonal 

Taça de Portugal poio ABC 
2000/01 SupertitapelOFC Porto 
2001/02 Cirripséonadonal pelo Ft Porto 
2002/03 Campeão nacional 

Swirtat. voo FC Porto 
/003/04 Campeio racional 

e Tar,2 da L4p peio FC Porto 
2004/05 Taça da Liga peio FC Parto 
2005/06 Tatado Portupl pelo FC Porto 
_CtIPAOTRI-INA0ert, 
2006/07 Na dePortupalpelo PC Porto 
2007/08 Taça da lio Mo FC Porto 
2008/09 Campeão nadonai pelo FC Porto 
2014/15 Taça de Portugal ~ABC 
2015/16 Campeio nodonal,Supertaça 

*Taça Chalupa peloA8C 
2016/17 Sup4ortaçapeeloAK 
OUT P05 , 

Whor marcador& Uga dos Campedes 
1995/96 e96/97 
253hogospobSoloção A 41444 golosmartados 
Camocalopara aseisçio eia Empo (2',X•,(» 
allielharMesquerdodoEtropeu 
Crokia2000 
Modaim de mérito despor0vo atsbuichipelo 
Gmerno ~2000 
Prémio Carreira Desporthra, uPi 2006 
gaito treinador dorno2014/5 kAi9 
Ekéto froirodcw do anodir201WW /43( 
Dragão de ouro (.10.14du ar.u.1991) 
Drag:h° de ouro (atk.làjr~(16 AnO 1989) 

Novo técnico das águias 
assume que tem um 
plantei valioso e irá 
apostar na formação, 
prometendo lutar pela 
conquista do campeonato 
que foge da Luz desde a 
temporada 2007/08 

SANDROBAGUDIHO 
••• Carlos Resende foi on-
temapresentadocomotreina-
dor do Benfica, depois de assi-
nar um contrato válido por 
três anos e, em conferência de 
Imprensa, explicou as razões 
que o levaram a mudar-se de 
Braga para a Luz, depois de ter 
sido sondado também pelo 
Sporting. "Falou-se de muita 
coisa nos bastidores. Escolhi o 
Benfica porque me apresenta-
ram condições para lutar pelo 
título, mas também porque 
me permitem apostar em jo-
vens da formação. Isso é extre-
mamente aliciante. Tive  

imenso prazer em ver crescer 
atletas no ABC, como por 
exemplo o Carlos Martins, 
que veio do interior do país, 
teve grande sucesso no clube, 
e foi recentementeconvocado 
para a Seleção", indicou o novo 
timoneiro dos encarnados, 
sublinhando que irá apostar 
na "prata da casa". "Este plan-
tel já é valioso, na medida em 
que o Benfica já luta por títu-
los. Vamos procurar ajustá-lo. 
A minha expectativa é lutar 

"Que eu pos-s.:-1 
devolver o Benfica 
ao espaço que 
merece" 
CarlosResseade 
Treinador do Benfica  

pelo título. Para todas as posi-
ções teremos atletas da forma-
ção. Quando temos jovens de 
valor, e o Benfica até se sagrou 
recente mente bicampeão na-
cional de juniores, não faria 
sentido não aproveitarmos 
esse capital humano", consi-
derou, recordando depois 
Aleksander Donner, o último 
treinador a levar às águias à 
conquista do título, em 
2007/08."Oxalá omeu faleci-
do amigo me deseje sorte e 
que eu possa devolver o Ben-
fica ao espaço que merece", 
desejou. 

Resende espera voltar a re-
petir no Benfica a experiência 
vivida na Liga dos Campeões 
ao serviço doABC, asseguran-
do ao mesmo tempo que pre-
tende põr a equipa a "jogar um 
andebol bonito", por forma a 
encher o pavilhão da Luz. "O 
FC Porto, o Sporting e o ABC 
conseguem tirar partido do 

público. Quando jogava aqui, 
não sentia as mesmas dificul-
dades. Se conseguirmos con-
tagiar os adeptos, iremos con-
vencê-los a estarem presentes 
a apoiar-nos. Ter um público 
conhecedor pode ser crucial 
em alguns jogos", salientou. 

DomingosdeAlmeida Lima, 
vice-presidente do Benfica, 

destacou o "currículo valiosís-
simo" e o "trabalho exemplar 
na promoção dos jovens" por 
parte de Carlos Resende. "Te-
mos fundadas esperanças em 
sermos campeões na próxima 
época. A presença do Carlos 
deixa-nos mais confortáveis 
para fazermos essa caminha-
da", admitiu o dirigente. 

Plantei está em construção 
"Teremos um ou outro acerto no plantei, mas não vamos 
entrar na corrida da `campeonite'", revelou o vice-
presidente Domingos de Almeida Lima. A verdade é que 
do elenco de 2016/17 saíram dez jogadores: Nikola 
Mitrevski, Hugo Lima, Tiago Pereira, Elledy Semedo, 
Uelington da Silva, David Pinto, João Ferreira, Gustavo 
Capdeville, Jemej Papez e Luka Rakovic. Para reforçar o 
plantei chegará à Luz o brasileiro João da Silva, falando-
se ainda nas contratações de Pedro Seabra, Ricardo 
Pesqueira e Carlos Martins, todos do ABC. 
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A10Oficial: Carlos Galambas é o novo diretor desportivo do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=51ea78f4

 
Antigo jogador representou os leões entre 2009 e 2011.
 
O Sporting revelou esta quinta-feira, em comunicado, que o antigo internacional português Carlos
Galambas é o novo diretor da secção de andebol do clube, conforme O JOGO tinha adiantado
atempadamente.
 
Os leões destacam que este é um regresso de Carlos Galambas ao clube, depois de o ter representado
como jogador entre 2009 e 2011, tendo, na altura, conquistado a primeira Taça Challenge verde e
branca.
 
09 junho 2017 às 00:02
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Agenda 
~MI ~da leadend Fund - Grupo 0 - SP  Horta-AC Sci Marnel. (22.30) 
emparbal ~Nd - anal (Jogo 3) - F C Porto (13) 
INIaw- Tapa da fama da Orlai da lar Ia Ws ancha - A partir das 10 hm" fase de wupa. na Aca-
demia& Mar Po Esadio do Dragas no Pana 
Paishal-QualliceadalMunda12011- Grupo 13 - Latana-Ponugal 02 45) 
faal-Conapowenok) Mandada Langbauna(fl Etapa) -At 9 horas, na Prau de Cal* Norte, em Gala 

Gnpo 2 - Pede F2 - Hab~ 05101. 
Use Empale Riedibe(1.811~1•11.~11~1Eureáir3- Po* C - Pengal-Edorasta 
Numes - &rara- As 2030 horas. asse/Tara-geral no paollao 2 do Estádio da Wien Usbaa 
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apresentação objetivo é regressar às conquistas 

Carlos 
Resende é o novo 
treinador das águias 
• O treinador português 
Carlós Resende é a aposta 
do Benfica para comandar 
a equipa principal de an-
debol nas próximas duas 
temporadas. O ex-técnico 
do ABC, de 45 anos, tem 
como missão principal fa 
zer com que as águias re-
gressem à conquista do tí-
tulo nacional, troféu que já 
lhe foge há nove anos 
(2007 '08). 
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ANDEBOL 

Nuno Grilo impotente 
na descida do Créteil 

N uno Grilo (4 golos) esteve na vitó-
ria (28-27) do Créteil ante Cesson-Ren nes, 
do lesionado Wilson Davyes, mas sem 
evitar a descida de divisão na Starligue 
francesa, acompanhando o Selestat. 
para onde vai Tiago Pereira (Ben fica). 
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ANDEBOL 

RESENDE ASSINA POR 

DESAFIO. Domingos Almeida Lima aposta em Carlos Resende para ver um Benfica campeão 

Atraído pelo projeto da 
formação, novo técnico 
do Benfica chega à Luz 
para ser campeão 

ALEXANDRE REIS 

Carlos Resende foi o t reinador 
mais disputado do defeso, mas 
acabou por escolher a proposta cio 
Benfica, atraído pelo projeto de 
formação do clube encarnado, que 
será orientado pelo ex tecnico do 
ABC nos próximos trés anos. 

"Fiquei seduzido com a aposta 
na formação. Sou um nacionalista 
e devemos aproveitar os nossos jo-
vens com valor. A minha expecta -
t iva é ser campeão e repetira Liga 
dos Campeões. E um clube com 
uma boa estrutura. Não há maior 
recompensa para um treinador 
que ver a evolução de um jogador, 
ci imo por exemplo Carlos Martins, 
que jogava no in t erior do país ant es 
de chegar ao ABC", confessou Re - 
sende, referindo - se, na apresen 
fação oficial, ao ponta direita que 
também vai reforçar as águias. 

Depois de conquistar a Taça, o 
'Senhor Andebol', de 46 anos, des - 
pediu -se do clube de Braga para 
um novo desafio, onde espera ou -
iras experiências: "0 ABC é um 
clube especial, mas tem apenas 
andebol. Na Luz, tenho mais espa 
ço para aprender com outros frei 
nadores, de outras modalidades. 
Há mais capital na área técnica, 
que me permitirá crescer." 

O currículo de Carlos Resende é 
impressionante como jogador, 
mas ode treinador começa a fazer 
frente ao daquele que fui um dos 
melhores andel x >listas de sempre, 

~111N~MIIR~Ik. 

"SOU UM NACIONALISTA 
E DEVEMOS APROVEITAR 
OS NOSSOS JOVENS COM VALOR. 
01 IFRO SFR t.iliMPEÃO" 

CARLOS RESENDE. treinador do Benfica 
............. 

nomeado para o 'Sete Ideal' do Eu 
ropeu da Croácia' 2000. 

O antigo lateral esquerdo, que 
somou 250 internacionalizaçõese 
1.444golos pela Seleção, não quer 
ficar mumificado na glória: "Pre 
tendo é ser sempre cada vez me - 
lh< ir, sem olhar para o curriculo." 

Ao vir para Lisboa. Carlos Re • 
sende revelou que vai continuar 
com a mesma farina de vida: "Há  

dois projetos que nunca possodei-
xar que são as minhas duas filhas. 
Depois não tenho de abdicar de 
muito, pois há a ponte aérea Lis 
boa - Porto que demora 45 minu - 
tos. Não vou fazer tudo o que fazia, 
~continuo na área da docência, 
com menor carga horária." 

A finalizar, Resende admitiuque 
o Benfica c dos clubes mais dóceis 
para com os adversários. Otreina-
dor quer reverter a situação:  
"Gostaria de ver o pavilhão cheio 
como há uns anos. O desporto só 
faz sent idose tiver público. Vamos 
praticar um andebol bonito e com 
os it ,gadores a divert irem se. para 
et m vencer o ptiblio a esta i pre 
sente." 

Benfica não entra 
na `campionite' 
Domingos Almeida Lima, 
'vice' do Benfica, manifestou 
felicidade pela contratação 
de Carlos Resende, que terá 
como adjunto Pedro Vieira. E 
fez questão de frisar que o 
emblema encarnado não en-
trará em euforias quanto a re-
forços, apesar da forte con-
corrência de Sporting e FC 
Porto: -Não vamos atrás dos 
outros. Temos o nosso proje-
to, com vasta capacidade, sem 
entrar na 'campionite.- 

""111ffielrit-  é 

tOSAGRES 

CARLOS 
PESEf1DE 
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:,PORT1NG 

'Dossier' Canela 
dá passo atrás 

O treinador Hugo Canela, que 
conquiStou esta época o Campei) - 
(lato, a Taça Challenge e foi finalis -
ta da Taça de Portugal, tem em 
mãos uma proposta do Sporting 
para renovar, mas o dossier para 
fechar o contran >sofreu um reves, 
segundo garantem fontes ligadas 
ao clube leonino. 

O técnico ainda nau chegou a 
um acordo sobre as verbas envol 
vidas n( ) contrato, pelo que o as - 
sunto não está fechado, encon 
t rando se numa fase de negocia 
(Ao quanto à renovação. 

Galambas oficializado 
O Sport ing oficializou Carlos Ga - 
lambas, de 45 anos, como novo di 
ret or desportivo, sucedendo a kir 
ge Sousa . Relembre se que o anti - 
g() pivó passou por cio) olin() 
Mafra, Belenensis, ABC e Madeira 
SAI), mas foi no Sporting, clube do 
seu coração, que terminou a bri-
lhante carreira, conquistando a 
Taça Challenge em 2010. o 
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Carlos Martingo 
bem posicionado 
E1 Dos 'quatro grandes' do an 
debol, contando com Sporting, 
Benficae ABC, o FC Portoée clube 
mais atrasado na definição da sua 
equipa técnica para a próxima 
época. Mas já há quem esteja refe 
renciado para substituir Ricardo 
Costa, falando-se no Dragão em 
Carlos Martingo, treinador do 
A Vanca e adjunto de Paulo Pereira 
na Seleção Nacional. 

O técnico mais desejado seria 
mesmo Manolo Cadenas, namoro 
de longa data, mas os dragões 
nunca conseguiram garantir o 
treinador vice -campeão mundial 
coma Espanha em 2016. 

Desta vez, também parece difícil 
Cadenas vir para a Invicta, só se 
acumular com o cargo de selecix 
fiador da Argentina, cuja missii 
levar o pais das Pampas aos Jogos 
OlimpicosdeTóquio'2020. o J.B.S. 
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