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ANDEBOL
Aranda em clube da Galiza
Português Augusto Manuel Aranda,
lateral direito de 20 anos, assinou com
o clube de Cangas, Frigoríficos del
Morrazo, equipa galega da liga
espanhola, até junho de 2019, com
mais um ano de opção. Ex-jogador
do Benfica, Aranda estava no US 04
Dansenberg, da III divisão alemã.
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mais desporto

ANDEBOL C BENFICA
1
POT

ANTÓNIO BARROSO
Ão é todos os dias que

chega ao desporto nacional um campeão da Europa e do Mundo. Por isso
Kévynn Nyokas teve direito a apresentação oficial individualizada, como um futebolista. O prestigiado internacional francês assinou
pelo Benfica para ajudar os encarnados «a ganhar tudo, mas especialmente o campeonato», e foi claro
ontem na Luz, no primeiro contacto com a imprensa.
«Estrela? Resolver eu, é só pas-

N

sarem-me a bola? Nada disso! Pelo
contrário: gosto é de ajudar os meus
companheiros de equipa a brilhar,
isso sim. As duas palavras que me
definem como jogador são energia e poder. É isso que espero trazer ao Benfica. E amor à equipa»,
afirmou o categorizado profissional gaulês, que assinou por uma
época.
«Estou muito feliz por estar aqui.
Vir para o Benfica, um clube enorme e prestigiado, representa muito
para mim. Sermos campeões nacionais é o objetivo maior. Em todos os
clubes e na seleção ganhei títulos,
espero conseguir também qualquer

Em todos os clubes
e pela França ganhei
títulos, quero conseguir
algo mais no Benfica!
KEVINN NYOKAS
rogador do nenfica

coisa aqui», afirmou, num... inglês
impecável, quem se dia «pronto a escrever unia nova página da carreira» na Luz.
SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF

SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF

Impressionante
a estampa física do
gaulês, que, após
um ano parado,
volta de águia ao
peito, com ambição
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«Se não vencer
tudo, pelo
menos discutir»

E quanto ao hiato de uma época
na carreira (não jogou em 2017/18),
foi claro. «Achei que precisava de
uma pausa, um parêntesis na carreira. Foram muitos anos a alto nível, o
meu irmão gémeo [Olivier] a jogar no
Nantes... No Benfica encontrei o desafio à altura e todas as condições. Tenho tudo aqui», disse Nyokas.
EXIGÊNCIA DE RESENDE

Quem conhece bem é o seu novo
técnico. «Carlos Resende foi um dos
melhores, se não o melhor jogador
português de todos os tempos. É exigente, isso também ajudou à minha
vinda. O grupo é espantoso, temos
uma boa ligação», revelou, já sorridente e familiarizado com os cantos
da casa.
A última palavra foi para o que
poderá ajudar o andebol português
a subir e qual o nível que vê à modalidade no areópago nacional «Espero que a minha vinda, de outros jogadores categorizados, franceses e
alemães, eleve ainda mais. O nível do
andebol português tem vindo a subir, está hoje melhor do que há um
ano, e há um ano estava melhor do
que há dois anos. Mas, repito, estou
cá é para trazer títulos para o Benfica», concluiu.

BI
O KÉVYNN NYOKAS
Data de nascimento — 22 de junho
de 1986 (32 anos)
Naturalidade — Montfermeil (França)
Nacionalidade —

Coube ao vice-presidente do Benfica para as Modalidades, Domingos de
Almeida Lima, a apresentação oficial de
Kévynn Nyokas como andebolista do
clube da Luz, que já iniciou a época com
a conquista da Supertaça. «Nyokas é um
atleta com um passado desportivo que
fala por si. Espero que nos venha ajudar
a dar grandes alegrias aos adeptos e a
conquistar títulos, ao mais alto nível, em
especial o campeonato nacional. Mas a
ideia é ganhar tudo, ou, se não o conseguirmos, pelo menos estar na discussão de todos os troféus. A paragem de
um ano que teve na carreira esperamos
que tenha sido um hiato e que dê, no
Benfica, um novo sentido à sua carreira. Estamos honrados por ter um jogador com o seu passado. Integrou-se
bem e é muito bem-vindo», disse o dirigente, a propósito do novo número dez
da equipa masculina de seniores de andebol das águias.
Aquele que é o terceiro reforço do andebol encarnado deparou-se, revelou o
responsável, como «uma oportunidade
de negócio» que aproveitaram, e «fecha o plantei» às ordens de Carlos Resende. «A base é a da formação do Benfica,
e os que já cá estavam, pensamos que dá
mais estabilidade ao grupo. Temos enorme expetativa para esta época!» A, B.

Francesa

Profissão — Profissional de andebol

(lateral-direito)
Altura — 1,88 m
Peso — 85 kg
Clubes — Paris Saint-Germain (2006

a 2012), Chambéry SH (2012 a 2014),
Frisch Auf Goppingen (2014 a 2016),
VFL Gummersbach (2016/17) e
Benfica (2018/19)
Títulos — Taça de França (2007),
Troféu dos Campeões (2013),
Campeonato da Europa (2014) e
Campeonato do Mundo (2015)

«Energia e poder»
de Nyokas para o título
de campeão nacional
Lateral-direito francês é trunfo para Carlos Resende o Humildade no
discurso: «Gosto é de ajudar os outros a brilhar», diz a estrela gaulesa
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AGENDA
HOJE
FUTEBOL - INICIADOS
Benfica-Sporting
Caixa Futebol Campus. 18h00.
AMANHA
LIGA DAS NAÇÕES
Portugal-Croácia
Estádio Algarve.19h45.
ANDEBOL
FC Porto-Obras Basket
Pavilhão Municipal de Caminha.18h00.
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REFORÇO NO ANDEBOL
O lateral-direito francês Kévynn Nyokas (32 anos), campeão do Mundo em 2015, é reforço da equipa de andebol do
Ben fica, depois de um ano sem
competir. Contrato é válido
por uma temporada.
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famalicenses entram em competição no próximo dia 22

DM

Equipa de andebol da ACV
estagiou em terras galegas

Associação Cultural de Vermoim fez jogos de preparação com quatro equipas espanholas

pedro vieira da silva

equipa sénior de
andebol feminina da Associação
Cultural de Vermoim realizou um estágio na Galiza, onde
efetuou alguns jogos de
preparação com conjuntos

A

espanhóis.
«Foram três dias muito
intensos de preparação física, tática e competição»
em contacto com «equipas de todas as categorias e divisões da modalidade em Espanha», pode
ler-se numa nota enviada
às redações.

«O balanço é francamente positivo, tendo esta equipa do Andebol ACV
inovado e até surpreendido pela forma como está
a encarar a sua preparação para a época que se
avizinha», pode ler-se na
mesma nota.
Durante o estágio, o

ACV fez jogos de preparação com quatro equipas galegas: Club Balonmano Porriño, Carballal
Balonmán, Clube Balonmán Moaña e Balonmán
Caselas.
A turma de Vermoim
entra em competição no
próximo dia 22.
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andebol

Lateral-direito francês
reforça o Benfica
O lateral-direito francês Kévynn Nyokas, campeão do mundo em 2015, vai alinhar na equipa
de andebol do Benfica, depois de um ano sem
competir, anunciou, ontem, o clube ‘encarnado’
no seu sítio oficial na Internet.
Kévynn Nyokas, de 32 anos, conquistou pela
seleção francesa o Mundial de 2015 e o Europeu
de 2014, tendo alinhado em clubes como Paris
Saint-Germain (2006-2012), Chambéry (20122014), Frisch Auf Göppingen (2014-2016) e VfL
Gummersbach (2016-2017).
O internacional francês vai ser apresentado
oficialmente durante a tarde de hoje, na sala de
imprensa do Estádio da Luz, em Lisboa.
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Desporto
5 Set 2018 | 5:02
Fernando Tavares Pereira assegurou que a sua candidatura à presidência do Sporting é para levar "até
ao fim" e prometeu não receber qualquer vencimento dos 'leões' caso seja eleito presidente no
próximo sábado.
Em entrevista à Lusa, o empresário, de 62 anos, assumiu uma campanha menos mediática e com os
pés assentes nos núcleos do clube espalhados pelo país, sem deixar de defender um trabalho eleitoral
"de responsabilidade" e imune aos estudos que o apontam como um dos candidatos com menores
intenções de voto. "Não abdico para ninguém da minha candidatura. Vou até ao fim, porque nunca
deixei ficar quem me acompanha em situações delicadas e que amanhã pudessem dizer que nós não
cumprimos. Ninguém vai dizer isso de nós", adiantou, sublinhando que "o Sporting não precisa de
mais amadorismos" no futuro. "Penso que a nossa candidatura é a única que pode receber todos os
outros candidatos. Vamos para servir o Sporting, não para nos servirmos a nós. E há outra coisa que
quero dizer: não quero vencimento nem da SAD, nem do Sporting. Enquanto o Sporting estiver na
situação em que está, precisa de apoio. Eu abdico do vencimento em prol do Sporting", prometeu. O
líder da lista G lamentou a "falta de gestão e de resultados" e a "desunião" que têm marcado o
passado recente do Sporting e fez um alerta para a importância de se pensar em cenários de segunda
volta, por considerar que "pode haver um vencedor destas eleições com 15 ou 20% dos votos a
representar 100%" do universo sportinguista. Na sua visão do futuro do Sporting, Tavares Pereira
asseverou que o clube vai manter e até reforçar a sua posição maioritária na SAD 'leonina', dando o
exemplo da atual situação do Belenenses, com duas equipas a jogarem com o mesmo nome em
escalões diferentes. "O Sporting não pode perder a maioria da SAD. É uma situação que já temos cá
em Portugal, como é o caso do Belenenses. Está à vista de todos que os interesses se sobrepõem ao
que quer que seja. Comigo lá, o Sporting nunca vai perder a maioria da SAD, pelo contrário. Vamos
tentar ir buscar mais, para que não haja problemas". Sem deixar de reconhecer a falha de um
"saneamento financeiro" profundo do Sporting nos últimos anos, o empresário advertiu que, por
enquanto, existem ainda meios para dar resposta às necessidades e que conta com a parceria de
"entidades nacionais e estrangeiras" dispostas a ajudar os 'leões'. "O Sporting ainda tem garantias
para dar em troca de algum financiamento que seja necessário. Tem as colaterais da NOS, ainda
existirá cerca de 340 milhões de euros (ME). Não é fácil, mas ainda temos garantias para dar e que
fazem face aos cerca de 100 ME que são necessários para o empréstimo obrigacionista e para o curto
prazo", esclareceu. Contudo, Tavares Pereira confirmou que a resolução das dificuldades financeiras
não será feita à custa da imposição de sacrifícios nas modalidades, depois de uma época coroada com
os títulos nacionais de andebol, hóquei em patins, voleibol e futsal, apesar das notícias que alegaram
a existência de um fosso entre o investimento realizado e o seu retorno. "Quem diz isso é quem nada
ganhou: os nossos adversários. Os prejuízos não foram grandes. Não chegou a um milhão de euros
com as vitórias que tivemos. O que o Sporting tem de ter é mais publicidade para colmatar esses
prejuízos. E é a SAD que tem de pagar ao Sporting o 'know how' que tem, não o contrário. Nem tudo
foi mal feito e as modalidades vão continuar. Pode haver um ou outro reajustamento, mas são casos
pontuais", finalizou. As eleições no Sporting estão marcadas para sábado. Além de Fernando Tavares
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Pereira (lista G), concorrem ao ato eleitoral João Benedito (A), José Maria Ricciardi (B), Frederico
Varandas (D), Rui Jorge Rego (E) e José Dias Ferreira (F). Madeira Rodrigues avançou com uma
candidatura mas acabou por desistir a favor de Ricciardi.
JYGO // JP
JYGO // JP By Impala News / Lusa
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Domingos Almeida Lima com Kévynn Nyokas, lateral-direito francês que o Benfica apresentou onten

Depois de um hiato de um ano na carreira, o internacional francês diz
que "o Benfica foi a escolha óbvia" e promete dar tudo em prol da equipa

NYOKAS ESPERA UM
REGRESSO COM TÍTULOS
O mais recente reforço
encarnado não é a única
estrela na família. O irmão
gémeo, Olivier Nyokas,
joga pelo Nantes, clube
pelo qual disputou afinal
da Líga dos Campeões na
época passada
MIGUELGOUVELAPEREIRA

Imo Kévynn Nyokas foi apresentado ontem como reforço
do Benfica, na sala de Imprensa do Estádio da Luz, confirmando assim a notícia dada
por OJOGO. Com um curriculum impressionante em termos de seleções e de clubes, ou
não tivesse sido campeão europeu e mundial e conquistado aTaça EHF, o lateral-direito
francês de 32 anos mostrou-se
conhecedor do historial do
novo clube e não tem dúvidas
em relação aos objetivos.
"Acredito que temos uma
grande hipótese de ganhar o
campeonato nacional este

ano. Quero alcançar algo importante nesta equipa e escrever uma nova página na história do clube: Estou muito contente por estaraqui", adiantou
a mais recente aquisição das
águias, explicando a razão desta escolha: "Tinha ofertas para
jogar em França, mas o Benfica foi a escolha óbvia e a que
fez mais sentido. Já joguei em
grandes equipas e esta é a mais
profissional que encontrei"
Depois de uma pausa de um
ano na carreira, por causa de
uma lesão grave, Kévynn
Nyokas promete muita "energia e poder" aos adeptos encarnados e, apesar do que já conquistou na carreira, não se sente a estrela do plantel."Espero
marcar muitos golos, mas em
toda a minha carreira o meu
objetivo sempre foi fazer com
que a equipa brilhe", garantiu,
mostrando-se entusiasmado
por trabalhar com o treinador
Carlos Resende: "Foi um gran-

"Quero
alcançar
algo
importante
no Benfica e
escrever
uma nova
página na
história do
clube"
Eévynn
Nyokas
Lateral-direito
do Benfica

dejogadore acho que aindapodiajogar. Gosto da forma como
construiu a equipa, com grandes jogadores e um bom ambiente. É um técnico muito
exigente, o que é normal."
Conhecedor da realidade do
andebol português, o internacional francês acredita que a
modalidade "tem muito para
crescer" e destaca a aparecimento dejovens de qualidade,

como o colega de equipa Alexandre Cavalcanti. "Não tenho dúvidas que ele tem capacidade para jogarem qualquer
grande liga europeia. Acho
que a vinda de jogadores estrangeiros para Portugal também ajudou a melhorar a qualidadedocampeonato", observou Kévynn Nyokas, ele que
assinou por uma temporada
com o Benfica.

Reforço que veio fechar o plantei
Presença habitual na apresentação dos reforços das
modalidades, o vice-presidente do Benfica, Domingos
Almeida Lima, deu as boas-vindas a Nyokas e garantiu
que o plantei de andebol já está fechado. "Temos
expectativa que este jogador venha jogar ao mais alto
nível. Depois de uma paragem de um ano, quis dar um
novo sentido à carreira e estamos muito honrados por
poder contar com um atleta que tem este passado
desportivo. Acreditamos que Kévyn nos vai ajudar a
atingir os nossos objetivos, que são ganhar", frisou.
Página 9

A10

Augusto Aranda: Benfica, Alemanha e agora Espanha
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Português Augusto Manuel Aranda vai jogar no Frigoríficos del Morrazo, da Liga espanhola de andebol.
O lateral direito português Augusto Manuel Aranda vai jogar no Frigoríficos del Morrazo, da Liga
espanhola de andebol, anunciou o clube de Cangas, na Galiza. O antigo jogador do Benfica, de 20
anos, tinha passado a última época no US 04 Dansenberg, da terceira divisão alemã, e vai agora
representar a equipa galega até junho de 2019, com opção para mais um ano. O jogador luso tinha
passado as últimas semanas à experiência, sendo observado pelo técnico Magí Serra, e torna-se o
quarto reforço do Frigoríficos, 13.º classificado da Liga espanhola em 2017/18.
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ANDEBOL

BENFICA QUER MESMO
DESTRONAR SPORTING
Contratação do francês
Alia Nyokas deixa águias
sem desequilíbrios
no seu plantei
ALEXANDRE REIS

Q O Benfica não desiste de pro curar reconquistar o que não ga
nha há já urna década, tendo con
tratado, por urna temporada, um
francês de grande gabarito internacional, para tentar destronar a
atual hegemonia do bicampeão
Sporting, que detém o plantei
mais caro entre as equipas portuguesas. Alix Kévynn Nyokas, de
32 anos, foi ontem apresentado na
Luz, sendo mais uma opção para a
lateral direita, sector onde as
águiassó têm contado com Betone
Moreira. E dado que o servia Stefan Terzic está quase recuperado,
o canhoto português poderá fazer
também a posição de central, dei-

"VIM PARA VIRAR UMA PÁGINA
E GANHAR TÍTULOS. ESTOU NUM
CAMPEONATO QUE TEM
CRESCIDO", DISSE AUX NYOKAS

xando o plantei às ordens de Carlos Resende sem desequilíbrios.
Alix Nyokas, que fez um interregno na carreira depois de lesões
complicadas, está feliz por relançar o seu futuro nas águias, após
ter sido campeão mundial e euro

4

REFORÇO. Alix Nyokas vai vestir camisola do Benfica como mesmo número de Eusébio

peu pela França e vencido urna
Taça El IF pelos alemães do Frisch
Auf Goppingen: "Vim para virar
uma página e ganhar títulos, pois
tenho neste grande clube todas as
condições. Sinto- me confortável
e há urna boa atmosfera. Estou
num campeonato que tem cresci do, com grandes jogadores, que
poderiam jogar em qualquer outra
liga estrangeira."

Grandes craques ajudam na formação
O vice-presidente Domingos Almeida Lima diz que o Benfica
não é nenhum clube de recobro
para grandes craques lesionados, apesar de Stefan Terzic, que
veio do Barcelona, ter sido pouco utilizado nestes dois últimos
anos: "Terzic está recuperado, e

quando se lesionou poderia ter
acontecido a qualquer um. Patrianova também está recuperado. Esta contratação está de
acordo com as nossas capacidades e é bom ter jogadores desta
qualidade que ajudem na formação dos nossos jovens atletas."
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ANDEBOL

Augusto Aranda
na Liga Asobal
O lateral-direito Augusto
Aranda assinou por uma época,
mais uma de opção, com os es panhois do Cangas Frigoríficos
delMorrazo,13'S da Liga Asobal
na época 2017/18. O jogador, de
20 anos, que passou pelo Benfi ca, atuou na época transata no
US 04 Dansenberg (3" Divisão
da Alemanha), tendo passado
as últimas semanas à experién cia noclube galego. O treinador
M agi Serra acabou por aprovar
as qualidades de Aranda como
novo reforço da equipa.
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Augusto Aranda assina pelo Frigoríficos del Morrazo, da Liga espanhola de andebol
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2018-09-04T20:37:59Z
O lateral direito português Augusto Manuel Aranda vai jogar no Frigoríficos del Morrazo, da Liga
espanhola de andebol, anunciou hoje o clube de Cangas, na Galiza.
O antigo jogador do Benfica, de 20 anos, tinha passado a última época no US 04 Dansenberg, da
terceira divisão alemã, e vai agora representar a equipa galega até junho de 2019, com opção para
mais um ano. O jogador luso tinha passado as últimas semanas à experiência, sendo observado pelo
técnico Magí Serra, e torna-se o quarto reforço do Frigoríficos, 13.º classificado da Liga espanhola em
2017/18.
Lusa
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