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Sporting da 
Horta perde 
no regresso 
à 1.9  Divisão 
Andebol O Sporting da Horta 
não teve um regresso feliz à 
Divisão nacional dam odalida-
de, perdendo no encontro da 
primeira jornada realizado sá-
bado na ilha do Faial. 

A tarefa da equipa orienta-
da por Tiago Cunha não se afi-
gurava fácil, atendendo a que 
pela frente estava simplesmen-
te o campeão nacional em títu-
lo, o Sporting. 

A superioridade da formação 
leonina foi uma evidência e com 
naturalidade a equipa de Alva-
iade conquistou a sua primeira 
vitória na prova, entrando com 
o pé direito na defesa do título 
alcançado o ano passado. 

Ao intervalo os lisboetas já 
venciam por 8-17 e no final do 
tempo regulamentar o Sporting 
acabou por derrotar os faialen-
ses por 23 - 35. 

Carlos Pasarin, do Sporting, 
foi o melhor marcador do en-
contro com10 golos, enquanto 
João Pimentel, com oito golos, 
foi o melhor marcador do Spor-
ting da Horta. 

No próximo sábado os faia-
lenses jogam em Braga para a 
segunda jornada. 

Resultados 
il.-a-jornada 
Quarta-feira (29 agosto) 
FC Porto -Madeira SAD, 27-19 
Sábado (1 setembro) 
Benfica - Maia/ISMAI, 25-20 
Belenenses - Arsenal, 38-23 
ABC/UMinho -Avanca, 26-23 
Águas Santas - Boa Hora, 34-
23 
Sporting da Horta - Sporting, 
23-35 
Quarta-feira (26 setembro) 
Fafe - Fermentões, 20h00 

Programada segundajorna-
da 
Sábado (8 setembro) 
Madeira SAD - Benfica,16h00 
Arsenal - Sporting da Horta, 
16h00 
Avanca - Águas Santas, 17h00 
Boa Hora - Fafe,17h00 
Maia/ISMAI - Belenenses, 
18h00 
Domingo (9 setembro) 
Sporting - ABC/UMinho, 
16h30 
Quarta-feira (12 setembro) 
Fermentões - FC Porto, 
20h30.*Am 
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CONVOCADOS A Selecção
Nacional Sub/18 Masculina de
Andebol de Praia está, desde
ontem, em Espinho, a realizar
um estágio de preparação ten -
do em vista a participação nos
Jogos Olímpicos da Juventude,
evento internacional que irá de-
correr, entre os dias 6 e 18 de
Outubro, na cidade de Buenos
Aires, na Argentina.

A acção preparatória decorre
em Espinho até sexta-feira,
sendo que entre os nove atletas

convocados pelo seleccionador
nacional, Paulo Félix - vai tra-
balhar com os treinadores Pe-
dro Pereira, João Pinhal e Rui
Rodrigues -, estão Miguel Neves
(à esquerda), da Artística de
Avanca e João Gonçalves (à di-
reita), jovem do São Bernardo.
Nuno Brito (ABC Bra ga), Nuno
Almeida, André Sousa e André
Silva (FC Porto), Rafael Paulo e
Salvador Salvador (Sporting
CP) e Diogo Ferreira (FC Gaia)
são os restantes eleitos.

Refira-se que, pela primeira
vez, o Andebol de Praia é uma
das modalidades olímpicas. |

Espinho acolhe estágio
da Selecção Nacional

Andebol de Praia
Olimpíadas da Juventude

D.R. D.R.
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ç,) 4)1  PEDRO SMOLA E JOA0-
»COR BI BOM PIAMO NA Bff 
O holandês Lions Limburg, de João Jacob, e o 
suíço Berna, de Pedro Spínola, estiveram em 
bom plano na primeira mão da primeira 
ronda da Taça EHF. O Lions, a jogar em casa 
dos austríacos do Westwien, perdeu por 26-
25, com Jacob a marcar dois golos. O Berna 
empatou a 26 golos na Estónia, com o Polva 
Serviti, e Spínola foi um dos melhores com 
sete golos, pelo que ambos poderão passar. 
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ANDEBOL Kévynn Nyokas é francês, lateral-direito, tendo também 
ganho a Taça EHF pelo Gõppingen treinado por Magnus Andersson 

Campeão europeu 
e mundial no Unifica 
O último dube que Nyokas 
representou foi também 
germânico, o Gummers-
bach, em 2016/17, tendo 
depois decidido acabara 
carreira por dificuldades 
físicas. O Benfica conven-
ceu o francês a voltar 

RUIGUIMARAES 
••• Kévynn Nyokas, lateral-
direito francês de 32 anos, será 
esta tarde apresentado como 
reforço do Benfica para esta 
temporada. Trata-se de um 
jogador com um currículo de 
luxoparaoandebolportuguês, 
tendo sido campeão europeu 
e mundial pela França (Dina-
marca'2014 e Catar'2015) e  

ganho ainda a Taça EHF, ao 
serviço do Gõppingen, em 
2015/16, época em que os ale-
mães eram treinados pelo 
novo técnico do FC Porto, o 
sueco Magnus Andersson. 

A possibilidade de os encar-
nados contratarem Kévynn 
Nyokas deu-se na sequência 
do jogo de apresentação que o 
Benfica fez a 4 de agosto, na 
Luz, com Nantes, equipa onde 
atua o seu irmão gémeo, Oli-
vier Nyokas. 

Kévynn é um lateral-direito 
possante, não muito alto, com 
1,88 metros, mas uma exce-
lente capacidade de remate. O 
Gummersbach, daAlemanha, 
foi a última equipa que este  

atirador representou, em 
2016/17, tendo sofrido uma le-
são grave, voltando agora a ter 
a possibilidade de jogar. 

Com a contratação deste in-
ternacional gaulês, o Benfica 
fica bastante mais forte numa 
posição onde estava deficitá-
rio, uma vez que apenas Belo-
ne Moreira tem jogado, e bem, 
estando o sérvio StefanTerzic 
ainda a recuperar de uma lesão 
num joelho. 

Recorde-se que a equipa de 
Resende, que este ano já con-
quistou a Supertaça, frente ao 
Sporting, apenas tinha duas 
contratações sonantes, o guar-
da-redes Borko Ristovski e o 
ponta-direita Carlos Martins. 

'Mimos 

Kéwlin 
Nyokastem 
32 anos efoi 
campeão 
europeu 
(Dinamar-
ca2014) e 
Mundial 
(Catar'2015) 
pela França 
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ANDEBOL 

Benfica apresenta Nyokas 
ElAquilo porque o Benfica estava 
à espera vai acontecer. O francês 
Alix Nyokas, de 32 anos, vai ser 
apresentado hoje (15h00) na Luz, 
para o lugar de lateral-direito. As 
águias pretendiam contratar o 
macedónio Kiril Lazarov, mas o 
vice -campeão europeu pelo Nan-
tes tem ainda contrato coma equi-
pa francesa. 

Os encarnados não desistiram e 
continuaram a procurar, pescan-
do, agora, outra truta, também no 
mercado gaulês. Nyokas tem um 
currículo impressionante, pois sa-
grou-se campeão Mundial (Qa - 

Águiasreforçadas tar'2015) e Europeu (Dinamar -  

c;::2014) pela F rança..logou ili) seu 
pais pero PSG e Chambéry, assim 
como pelos alemães do Gummers-
bach e FrischAuf Gõ.ppingen, em-
blema pelo qualconquistou aTaça 
EFIF em 2015 /16. 

Só que uma série de lesões leva-
ram Alix NyokaS, irmão gémeo de 
Olivier Nyokas (Nantes), a parar 
para o andebol, de maneira a recu-
perar-se fisicamente. 

Sem clube na época transata, os 
encarnados não enjeitaram a 
oportunidade, tendo mais uma 
opção para o lugar de Betone Mo-
reira e do sérvio Stefan Terzic, que 
ainda recupera de lesão. o 
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Reforça as águias
 
Aquilo por que o Benfica estava à espera vai acontecer. O francês Alix Nyokas, de 32 anos, vai ser
apresentado hoje (15h00) na Luz, para o lugar de lateral-direito. As águias pretendiam contratar o
macedónio Kiril Lazarov, mas o vice-campeão europeu pelo Nantes tem ainda contrato com a equipa
francesa.
 
Os encarnados não desistiram e continuaram a procurar, pescando, agora, outra truta, também no
mercado gaulês. Nyokas tem um currículo impressionante, pois sagrou-se campeão Mundial
(Qatar'2015) e Europeu (Dinamarca'2014) pela França. Jogou no seu país pelo PSG e Chambéry,
assim como pelos alemães do Gummersbach e Frisch Auf Göppingen, emblema pelo qual conquistou a
Taça EHF em 2015/16.
 
Só que uma série de lesões levaram Alix Nyokas, irmão gémeo de Olivier Nyokas (Nantes), a parar
para o andebol, de maneira a recuperar-se fisicamente.
 
Sem clube na época transata, os encarnados não enjeitaram a oportunidade, tendo mais uma opção
para o lugar de Belone Moreira e do sérvio Stefan Terzic, que ainda recupera de lesão.
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