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Benfica apresenta 
Pedro Seabra 
-) Central assinou pelas águias. 
Interrompe especialização em or- . 
topedia pelo andebol 

SLIKNOICA PUOUOTAMODALIDADE 

Seabra era ha multo cobiçado na Luz 

Pedro Seabra. 27 anos, foi ontem apresen-
tado como reforço do Benfica para a próxi-
ma época, deixando para tras o ABC onde 
se sagrou campeão nacional, vencedor da 
Supertaça, Taça Challenge e duas Taças de 
Portugal. «0 que o Benfica nos consegue 
oferecer em termos de condições e gran-
deza de clube, acabou por me trazer até 
aqui e estou muito feliz e certo que será um 
ciclo de sucesso», adiantou o jogador, que 
irá trabalhar de novo com o treinador Carlos 
Resende. Os encarnados não vencem o 
campeonato desde 2007/08, e Seabra 
garante: «Vamos fazer por marcar uma 
nova era no andebol. em que o Benfica se 
vai apresentar forte e vai ser o principal 
candidato ás conquistas». Médico de 
profissão, suspende a carreira para se dedi-
car ao andebol: «E um luxo e um privilegio 
poder optar pelo desporto nesta fase 
importante da minha carreira, sem 
comprometer a carreira médica.» H. C 
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ANDEBOL  NACIONAL 

Dinamarquês na mira do dragão 
FC Porto quer treinador Lars Walther para suceder a Ricardo Costa 

Jogou dois anos em Portugal - Está livre após deixar o Kadetten 

Lars 

Walther, 

51 anos, 

foi o 

primeiro 

jogador 

estrangeiro 

do Sporting 

707 

HUGO COSTA 

O
dinamarquês Lars 
Walther é desejado pelo 
FC Porto para suceder a 
Ricardo Costa no coman-
do técnico da equipa para 

a próxima época. A BOLA sabe que 
os azuis e brancos não vão renovar 
contrato com Costa que, apesar de 
não ter ganho qualquer troféu nas 
duas temporadas nos dragões, obte-
ve registo de vitórias impressionan-
te: 80 contra apenas 17 derrotas (65-

-10 em Portugal) em todas as provas 
oficiais, incluindo europeias. 

Walther tem 51 anos e está li-
vre desde fevereiro, altura em 

que foi despedido dos suí-
ços do Kadetten 
Schaffhausen, por ter 
sido eliminado nas 

--N meias- finais da taça 
helvética às mãos do 

Wacker 'Mun. Ainda as-
sim, foi ele a obter a única 

vitória da equipa na fase de grupos 
da Liga dos Campeões, em novem-
bro, contra o Wisla Plock de Tiago 
Rocha e Gilberto Duarte (27-25). 

O seu currículo como técnico, 
desde 2001, regista passagens por 
VI= e Roar (Dinamarca), Flens- 

burg, Hildesheim, Emsdetten (Ale-
manha), Gorenje (Eslovénia), Con-
versano (Itália), Wisla Plock (Poló-
nia) e Baia Mare (Roménia) antes de 
chegar aos suíços em 2015. Opalina-
rés inclui 3 títulos nacionais (Wisla 
Plock 2011, Baia Mare 2015 e Kadet-
ten 2016) e duas taças (Baia Mare 
2015 e Kadetten 2016). 

Como jogador, o caminho do en-
tão lateral-direito Lars Walther pas-
sou por Portugal: em 1987/88 foi o 
primeiro estrangeiro a alinhar pelo 
Sporting, vencendo a Taça de Por-
tugal em Leiria, frente ao Belenen-
ses (29-20) na única época pelos 
leões. Em 1995196, jogou no Marí-
timo, onde se classificou em10.° lu-
gar no campeonato luso formando a 
primeira linha com Vladimir Cveti-
canin e José Vieira. Jogou ainda no 
Nordhorn e Emden (Alemanha), 
onde terminou carreira em 2000 de-
vido agrave lesão no ombro, e Aku-
reyri (Islândia), contabilizando as 
aventuras fora da Dinamarca, sen-
do vontade do técnico nórdico con-
tinuar carreira no estrangeiro. 

A confirmar-se a vinda, Walther 
terá no Dragão plantei capaz de ace-
der à Liga dos Campeões. Para a se-
mana serão divulgados os preten-
dentes à.mesma e dias 23 e 24 as 
equipas que comporão a Champions! 
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SEABRA NO BENFICA 
O central Pedro Seabra (ex-
-ABC de Braga), de 27 anos, é 
o novo reforço da equipa de 
andebol do Benfica. 
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:4  Porto Masters e Hand Portugal, em masculinos, e Gaia 
Masters, em femininos, são as formações portuguesas apuradas 

• 

Pas lusas 

Entre atletas, 
treinadores, 
dirigentes e 
outros 
elementos, 
cerca de 1400 
peçgnas  estão 
em Gondomar 
em 
representação 
de 57 equipas 

EUROS 

Porto Masters tem um plantel de antigos internacionais e é candidato ao título 

O trabalho que vem sendo 
desenvolvido por Luís 
Camarinha desde 2014já 
.redundou num título 
europeu e, este ano, na 
organização do Campeona-
to da Europa de Masters em 
Gondomar 

RUIGIMIARÃES 
*os Em mais uma iniciativa 
integrada na Cidade Europeia 
do Desporto, está a decorrer 
e m Gondomar a14.a edição do 
Europeu de Masters de ande-
bol.Gondomarsucede a Porec, 
na Croácia, onde, no ano pas-
sado, o Porto Masters foi séti-
mo classificado, tendo, em 
2015, naprimeiraparticipação 
de uma equipa portuguesa,  

sido campeão da Europa em 
Nice (França). 

Luís Camarinha, técnico do 
Porto Masters nas duas edi-
ções anteriores, é agora o dire-
tor de um torneio organizado 
pela Federação de Andebol de 
Portugal, Federação Europeia 
de Andebol, Gondomar e o 
próprio Porto Masters, parti-
cipando 57 equipas e envol-
vendo cerca de 950 atletas, o 
que obriga àutilização de qua- 

1) 

GONDOMAR2O 

tro pavilhões e ao apoio de 20 
voluntários. 

Das oito equipas lusas, o Por-
to Masters (+35 anos), o Hand 
Portugal (+50) e o Gaia Masters 
(+33 femininos) já estão apu-
radas para as meias-finais, sen-
do que ontem, frente aos croa-
tas do All Istra Team, o Porto 
Masters +35, treinado por Jor-
ge Carvalho, apresentou um 
sete inicial de luxo: Sérgio 
Morgado, Jorge Ribeiro, Mi-
guel Solha, Eduardo Ferreira, 
Carlos Resende, Luís Bogas e 
DarioAndrade. "A treinarbem, 
esta equipa lutava para o grupo 
Ano campeonato português", 
comentava em tom de brinca-
deira o lateral-esquerdo do 
Águas Santas, Pedro Cruz. 

•30a 

Organizar o 
Europeu de 
Masters custa 
cerca de100 
mil euros, 
pagos pela 
inscrição das 
equipas, 
patrocínios e 
apoios 
camarários 
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PEDRO SEABRA 
QUER O MULO PELO BB1RCA 
Pedro Seabra foi, ontem, confirmado como 
reforço do Benfica. O central, de 27 anos, 
esteve no ABC nas últimas seis temporadas, 
tendo ganho tudo: Campeonato, Taça de 
Portugal, Supertaça e Taça Challenge. "São os 
adeptos e a paixão deles que mobiliza 
também os atletas, e tenho a certeza de que, 
juntos, vamos devolver ao Benfica os anos de 
glória", disse o Seabra à Benfica TV. 
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Andebol Equipa de Aveiro volta à 1.a Divisão cinco anos depois. 
Treinador Ulisses Pereira sai para se dedicar em exclusivo à seleção 

São Bernardo sobe 
e conquista o titulo 

A equipa do São Bernardo garantiu o título de campeão da 2.' Divisão, após vitória sobre a Oliveirense 

Depois de cinco anos 
afastado do escalão máxi-
mo do andebol português, o 
São Bernardo voltou a con-
quistar o seu lugar entre os 
grandes e terminou com 
chave de ouro ao vencer a 
Oliveirense, sagrando-se 
campeão nacional da 2.1  Di-
visão de andebol. Após três 
anos como treinador, Ulis-
ses Pereira abandona o co-
mando técnico da equipa, 
com a sensação de missão 
cumprida, para se dedicar 
em exclusivo ao cargo de 
selecionador nacional femi-
nino, que até então acumu-
lava com as funções no clu-
be da região de Aveiro. 

"É um sonho concretiza-
do. Se a 1.1  Divisão deve ter 
os clubes que respiram an-
debol, o São Bernardo é de-
cididamente um deles", diz 
o técnico, que há três anos 
saiu do Alavarium, então bi-
campeão, para treinar o São 
Bernardo, também ele "clu-
be do coração". Não acredi-
ta em "projetos feitos à 
pressa", pelo que o objetivo 
da subida foi traçado para  

Augusto Pereira sente 
o clube no coração 

Aos 31 anos, Augusto Pe-
reira, conhecido como Cu-
ca, soma duas décadas de 
ligação ao São Bernardo. 
Um percurso com algu-
mas interrupções, no qual 
o capitão da equipa des-
taca o título de campeão 
nacional de juvenis, em 
2002. Voltou ao clube há 
sete épocas e viu o seu 
emblema do coração des-
cer de divisão dois anos 
depois. "0 São Bernardo 
sempre foi um clube de 
primeira. Sofreu com a 
crise e com a falta de in-
vestimento, mas reer-
gueu-se graças à forma-
ção, a muito trabalho e 
um grande espírito de 
equipa", disse ao JN. A 
subida à primeira divisão 
é, na opinião do pivô, . 
"muito boa para a forma-
ção, porque faz com que 
venham mais miúdos 
para o clube". J.c 

três anos. Alcançou-o no 
mês passado com uma vitó-
ria, por 28-24, frente ao Vi-
tória de Setúbal. 

Ulisses Pereira recorda "o 
ambiente eufórico" que to-
mou conta do pavilhão. "Foi 
um momento histórico. Es-
tavam mais de mil pessoas 
a assistir". Com a vitória so-
bre a Sanjoanense por 30 - 
23, o São Bernardo voltou a 
estar em festa, ao sagrar-se 
campeão nacional da 2.1  Di-
visão. "Os títulos são impor-
tantes para o palmares do 
clube. Para muitos jogado-
res é o primeiro grande títu-
lo", afirma o treinador, des-
tacando que os atletas jo-
gam apenas e só por amor à 
camisola." 

Paulo Ferro, presidente 
da junta diretiva desde de-
zembro de 2013, diz que a 
subida à 1.! Divisão é "um 
motivo de orgulho para to-
dos". "O clube é uma força 
viva, que queremos que se 
mantenha", diz, ao IN. Ago-
ra, "é hora de trabalhar num 
novo ciclo." O ciclo da 1.' 
Divisão. JOANA CAPUCHO 
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~a= ~ao 
NA LUZ. Central já vestiu de vermelho 1 •.tot.A4 

ANDEBOL 

R Depois do treinador Carlos 
Resende, o Benfica oficializou 
ontem a contratação do central 
Pedro Seabra, também oriundo 
do ABC. O jogador, de 27 anos, 
chega à Luz determinado a iniciar 
"um ciclo de sucesso" . 

"Espero conseguir trazer de 
volta ao clube o titulo nacional que 
foge há algum tempo e vamos fa-
zer por marcar uma nova era no 
andebol, em que o Benfica vai 
apresentar-se forte, sendo o prin  

cipal candidato às conquistas", 
contou o futuro ortopedista na 
BTV, acreditando que a equipa, 
em parceria com os adeptos, vai 
conseguir "devolver ao Benfica os 
anos de glória". 

O vice - presidente para as mo-
dalidades, Domingos Almeida 
Lima, não podia estar mais feliz. "É 
um jogador que há muito gostáva-
mos que estivesse no nosso qua-
dro, portanto as expectativas são 
as melhores", considerou.* 

Seabra oficializado 

Página 7


