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«Sede de vitória»
Sueco Magnus Andersson quer devolver imagem vencedora ao Dragão o Elogia
condições de trabalho encontradas no clube e mostra satisfação pelo plantei desenhado
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FC Porto
apresentou-se
com cinco novidades:
Djibril M'Bengue, Fábio Magalhães,
Alexis Borges, Yoan Balázquez
e Leonel Fernandes
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ANDEBOL
ror

PEDRO CADIMA

ORTAS abertas para a imprensa, ambição a florescer,
favorecendo um olhar ao
valor do plantel azul-e-branco. Entre a apreciação
a algumas caras novas, torna-se inevitável tomar contacto com um peso
pesado da modalidade. Magnus Andersson está no FC Porto para reconduzir os dragões ao trono nacional do andebol.
Os três anos de seca e a perda de
supremacia para o Sporting levaram o clube da Invicta a apostar
forte no treinador sueco, um lendário jogador, campeão do mundo, em dose dupla, e da Europa,
quase um hábito (4), pela Suécia,
sendo ainda três vezes medalhado
com prata pela seleção nórdica em
Jogos Olímpicos. Tem sido também um treinador com resultados
invejáveis, chegando a Portugal
proveniente da Liga alemã, uma
das melhores do mundo, tendo paralelamente levado o Gottingen a
dois títulos europeus na EHF, uma
prova na qual o FC Porto volta a es-

13

tar envolvido esta temporada.
«Podem esperar uma equipa nos
limites a fazer o melhor que puder
para ser campeã. Vai ser, claro está,
uma batalha muito difícil. Mas podem contar sempre com bom andebol, capacidade goleadora e capacidade de luta em cada treino e em
cada jogo. Esperamos todos que no
final seja tudo suficiente para sermos
campeões», adianta o galardoado
técnico sueco, 52 anos, considerado melhor jogador mundial em1993,
um ano antes de contribuir para o título europeu da Suécia, em Portugal. Sereno, ciente da sua ficha vence do ra , Magnus Andersson
comandou um conjunto de mexidas nos dragões, que tudo apontam
para um comportamento mais autoritário.
«Os reforços que chegaram podem ajudar. Temos aqui muita matéria para melhorarmos. Tenho aqui
uma equipa forte e sinto que estou recheado de opções para cada posição e cada momento», resume, esforçado na aprendizagem da
realidade do clube.
«Vi. sete ou oito jogos em vídeo da
época passada e também tenho experiência de defrontar o FC Porto na
Europa. Há aqui jogadores que conheço bem e que podem potenciar

a equipa. Temos o regresso do Alexis, a chegada do D'Jibi, que vai necessitar de tempo, e também o Fábio Magalhães, que é outro grande
jogador. E ainda André Gomes, que
esteve muito tempo lesionado. É uma
equipa jovem e com grande sede de
vitória», di7 Magnus Andersson, relevando algumas das importantes
individualidades.
«É tudo novo para mim, mas estou a fazer todos os possíveis para
aprender rapidamente a língua. Vivo
intensamente o andebol e quero encaixar sem problemas aqui. Estou
num grande clube, mais famoso pelo
futebol, mas já dá para perceber o nível de profissionalismo e as facilidades que oferece a quem cá está. É
uma estrutura fortíssima», realça o
sueco, com noção perfeita do caminho que pretende trilhar nestes dois
anos de contrato.
«Estou a aprender coisas novas,
a lidar com um novo tipo de andebol. Passo a passo tentarei mudar
pequenas coisas todos os dias. Há
aqui aspetos muito positivos, que
me agradam. O maior sonho é influenciar com detalhes táticos da escola escandinava», frisa o técnico,
identificando os rivais tradicionais,
Sporting e Benfica, como os outros
pretendentes ao título.

Yoan Balázquez
cheio de ambição
-> Cubano brilhou em Espanha,
onde acabou como 4.-º melhor
marcador da Liga Asobal
O cubano Yoan Balázquez, que o FC Porto
trouxe do Matanzas, regressa a casa
reforçado por uma época fantástica na
Liga Asobal, brilhando e de que maneira ao
serviço do Teucro, de Pontevedra. O

PLANTEL 2018/2019
1

NOME
Alfredo Quintana

POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR
Guarda-redes
FC Porto

16 Hugo Laurentino
13 Angel Hernández

Guarda-redes
Lateral-direito

11
10
14

Lateral-direito Estugarda
Central
FC Porto
Central
FC Porto

Djibril M'Bengue
Miguel Martins
Rui Silva

FC Porto
FC Porto

88 Fábio Magalhães
Central
Chartres
6 Leandro Semedo Lateral-esquerdo FC Porto
7
Yoan Balázquez
Lateral-esquerdo Teucro
27
André Gomes
Lateral-esquerdo FC Porto
15
4

Daymaro Salina
Victor Iturriza

Pivô
Pivô

FC Porto
FC Porto

25

Alexis Borges
António Areia

Pivô
Ponta-direito
Ponta-direito

Barcelona
FC Porto

29
Miguel Alves
FC Porto
22 Diogo Branquinho Ponta-esquerdo FC Porto
21 Leonel Fernandes Ponta-esquerdo
Mala
Treinador — Magnus Andersson

lateral-esquerdo de 22 anos traz uma
confiança altíssima e uma febre
competitiva pela sua hora no Dragão
Caixa. «Correu tudo de forma incrível em
Espanha. Não contava jogar tanto, ao ser
emprestado. Acabei eleito para melhor
rookie da Liga, fui quarto melhor marcador
do Campeonato e também fui
considerado o 2.° melhor lateral. Portanto,
foi mesmo um ano maravilhoso», destaca
Balázquez, desejoso de triunfar no clube
que o descobriu. «Venho para ser
campeão. É o que mais queremos. Na
Europa vamos ver como as coisas correm.
Teoricamente vamos jogar para ganhar
todos os jogos, sabendo que confrontos
europeus são de vida ou morte», realça o
poderoso andebolista, de 1,97 metros,
temível na meia distância,
«O que fiz prova o meu trabalho e a minha
confiança numa Liga muito competitiva e
muito forte de nível aproximado entre
todas as equipas, exceção ao Barcelona.
Espero poder jogar e fazer o mesmo aqui.
É um sonho voltar ao FC Porto, depois
duma oportunidade muito boa que me fez
melhorar todas as minhas capacidades»,
diz Balázquez, uma das caras novas para
2018/2019 a par de Fábio Magalhães
(Chartres, de França), Djibril Mbengue
(Estugarda), Leonel Fernandes (Mala) e
Alexis Borges, internacional português,
regressado de empréstimo ao Barcelona,
selado com título espanhol.
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Juvenil Ester Marques regressa ao ABC como reforço das seniores

Andebol

ABC reforça seniores femininos
com Ester Marques e Joana Pissarra

À entrada da época 2018/2019, o ABC anuncia duas importantes chegadas à equipa de seniores feminina: as atletas Ester Marques e Joana Pissarra. Ester Marques é juvenil mas a sua leitura de jogo e capacidades
técnico táticas muito acima da média, aliadas à eficácia de remate aos 6
metros valem-lhe o regresso à equipa de Braga, seguindo as passadas
do pai que é agora treinador das seniores do Juvemar, clube de que Ester
vestiu a camisola na época passada. A atleta de Viana do Castelo pratica
andebol desde os oito anos e conta já várias convocatórias da selecção
nacional de juniores C e B. Joana Pissarra é também presença habitual
nas competições nacionais de juniores B na posição de lateral. A júnior
de Castelo Branco jogava anteriormente no Benfica da sua terra natal.
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D.R.

Júnior A, que recentemente representou Portugal no Mundial
da Hungria, é um produto da
escola de formação do clube
aveirense, sendo uma ponta-esquerda de elevada qualidade
com vastos recursos. Outra
atleta que regressa ao clube
onde se formou durante três
épocas (entre 2014 e 2017) éAna
Maria Ursu, depois de uma temporada a vestir a camisola do
Maiastars. Trata-se de uma das
mais promissoras guarda-redes
nacionais, internacional Júnior
A, que também representou recentemente Portugal no Mundial da Hungria.

Carolina Monteiro é um dos reforços assegurados pelo Alavarium

Alavarium Love Tiles
com cinco “caras novas”
para “atacar” a época
Novidades Carolina Monteiro, Ana Maria Ursu, Mariana Azevedo, Juceleyde Cabral
e Joana Espinho são as atletas que vão reforçar as “Alagirls”
Andebol
1.ª Divisão feminina

João Carlos Sampaio
O plantel sénior feminino do
Alavarium - Andebol Clube de
Aveiro está fechado após a contratação de cinco novas jogadoras que vão dar outra consistência à equipa orientada por
Carlos Neiva, de forma a atacar
a época 2018/2019 mais uma

vez com o objectivo de contrariar a hegemonia dos últimos
anos do Madeira SAD e Colégio
de Gaia, depois de ter conseguido, na época passada, subir
ao terceiro lugar do pódio.
Após um período áureo, em
que o clube se sagrou tricampeão nacional - épocas 2012/
2013, 2013/2014 e 2014/2015 -,
o Alavarium Love Tiles tem travado uma luta desigual com
madeirenses e gaienses, que do-

minaram o panorama do andebol feminino nacional ao
mais alto nível nas últimas três
temporadas. Daí que os responsáveis aveirenses tenham apostado, ainda que com naturais
restrições financeiras, em reforçar a equipa com jogadoras que
“emprestem” outra capacidade
competitiva às “Alagirls”.
Para isso bastaram cinco reforços, que se juntam ao “núcleo
duro” da equipa. E o mais so-

nante é Carolina Monteiro, que
regressa ao Alavarium Love Tiles, depois de duas épocas a representar o Colégio de Gaia,
onde se sagrou campeã nacional em 2016/2017, conquistando
também a Taça de Portugal ao
serviço do clube gaiense. Melhor marcadora do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de
Seniores Femininos, com 203
golos em 29 partidas (média de
7 golos por jogo), a internacional

Mais duas juniores
internacionais
As outras três “caras novas”
são vistas como jogadoras com
grande potencial para ajudar o
Alavarium Love Tiles nos compromissos que irá ter na época
que se avizinha, no Campeonato e na Taça de Portugal, a
nível interno, e na EHF Challenge Cup, a nível internacional.
MarianaAzevedo, internacional
Júnior A, que também jogou
com as cores nacionais em terras magiares, é uma central
com elevados recursos técnicos. É oriunda do Maiastars e
vai reforçar a primeira linha da
equipa aveirense. Juceleyde Cabral é outra internacional júnior,
formada na LAAC (Aguada de
Cima) e com passagens pelo

Colégio de Gaia, ÍlhavoAndebol
Clube e Juve Lis. É uma “pivot”
com grande capacidade física e
uma das melhores defensoras
do campeonato nacional. Também contratada ao Juve Lis, a
lateral direita Joana Espinha é
reforço para fortalecer a ala direita da formação de Aveiro.
Com estas cinco contratações, o plantel do Alavarium
Love Tiles é composto por 16
jogadoras, sendo que dez transitam da época passada. Soraia
Fernandes, Cláudia Correia, Andreia Madaíl, Carolina Silva,
Daniela Mendes, Catarina Sampaio, Carolina Loureiro, Maria
Ramos, Soraia Domingues e
Rita Vieira renovaram o seu
vínculo ao clube aveirense, que
promove à equipa principal
Beatriz Oliveira (ex-júnior).
O grupo de trabalho, que vai
contar com a integração das
juniores Matilde Sousa (guarda-redes) e Eulália Silva (central), começa a preparação da
nova época na próxima segunda-feira, estando a estreia
no campeonato marcada para
13 de Outubro, data da jornada
inaugural da prova, no recinto
do SIR 1.º Maio/Colégio João
de Barros. Para meados de Novembro, a formação aveirense
tem agendados os dois compromissos europeus na EHF
Challenge Cup diante do Krivaja Zavidovici, equipa da Bósnia Herzegovina. |

Plantel Sénior 2108/2109
Guarda-redes: Andreia Madaíl e Ana Maria Ursu.
Universais: Cláudia Correia e Carolina Silva.
Centrais: Daniela Mendes, Rita Vieira e Mariana Azevedo (ex-Maiastars).
Lateral-direita: Joana Espinha (ex-Juve Lis).
Laterais-esquerda: Carolina Loureiro.
Pontas-direitas: Maria Ramos e Soraia Domingues.
Pontas-esquerdas: Catarina Sampaio, Carolina Monteiro (ex-Colégio
de Gaia) e Beatriz Oliveira (ex-júnior).
Pivots: Soraia Fernandes e Juceleyde Cabral (ex-Juve Lis).
Treinador: Carlos Neiva
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

400 MIL EUROS PARA
A RUA DIREITA DE VERBA
Arruamento em Nariz é considerado, pela Câmara de Aveiro, um eixo rodoviário de “muita
relevância”. Obra é realizada no quadro do programa de reabilitação de estradas Página 5
PAULO RAMOS

Alavarium conta
com cinco reforços
Andebol feminino | P30

Manuel Rodrigues
destaca “mentalidade
ganhadora” da equipa
Juniores do Beira-Mar | P29

Pré-Escolar testa
experiência-piloto
Aveiro | P4

Incêndio atinge
armazém de cortiça
Santa Maria da Feira | P32

Avenida Café-Concertoi
i
abre portas no dia 24i
i

Novo espaço “nasce” pela mão de três empreendedores que acreditam no valor da cultura Página 3
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V Torneio Internacional “Cidade
de Estarreja” junta seis equipas
ARQUIVO

Andebol
Seniores masculinos

Avelino Conceição
PREPARAÇÃO A vila de
Avanca vai, na próxima terça e
quarta-feira, ser palco da quinta edição do Torneio Internacional Cidade de Estarreja, que
este ano foi alargado a seis
equipas, mais duas do que nas
edições anteriores.
Numa organização conjunta

A Artística será anfitriã de mais um torneio internacional

da Associação Artística de
Avanca e a Câmara Municipal
de Estarreja, o torneio vai levar
até Avanca três equipas estrangeiras, todas elas de qualidade,
e ainda três emblemas nacionais - para além da Artística, a
formação anfitriã, está confirmada a presença do FC Porto
e do ISMAI, equipas do primeiro escalão, que certamente
vão proporcionar dois dias de
andebol ao mais alto nível.
O torneio arranca terça-feira,

Corte: 1 de 1

às 17 horas, com o FC Porto a
medir forças com a forte equipa
russa do Medvedi, seguindo-se,
duas horas mais tarde, o jogo
entre a Artística e os islandeses
do Fram. Às 21 horas, o ISMAI
defronta a turma espanhola do
Aranda BM.
No segundo dia, também às
17 horas, o FC Porto joga com
o Aranda BM; às 19 horas terá
lugar o ISMAI-Fram, sendo que
o torneio encerra com a equipa
da casa, orientada por Nuno
Silva, a defrontar o Medvedi.
Este torneio serve também,
para os sócios e simpatizantes
da Artística de Avanca, verem
a sua equipa em campo, numa
altura em que ultima o arran-

que do campeonato, agendado
para o dia 1 de Setembro, em
Braga, no recinto do ABC. |

Vitória em Fafe
A equipa da Artística de
Avanca foi a convidada
para o jogo de apresentação do AC Fafe, que
decorreu na quartafeira. Nesse encontro, a
formação avancanense,
apesar da ausência de
alguns jogadores, já deu
bem conta de si, acabando por vencer, de
forma clara, por 27-19. |
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JuveLis acolhe torneio
sénior de andebol com
equipas da I Divisão
DESPORTO O Centro Desportivo da Juve Lis, em Leiria,
recebe, amanhã, um torneio de
seniores masculinos de andebol. Na competição vão participar, para além da Juve, as
equipas do Belenenses, do Boa
Hora e do Avanca, todas elas a
militar na I Divisão Nacional.
As equipas participantes começam a defrontar-se pelas

10h00, com um jogo entre a
JuveLis e o Avanca e, pelas
11h30, é a hora do frente-a-frente entre o Belenenses e o
Boa hora.
O terceiro e quarto lugar defrontam-se pelas 16h30.
A final do torneio, para apurar o primeiro e segundo classificados, é disputada pelas
18h00. |
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tome nota
HOJE

AMANHÃ

SUNSET
PARTY

ROTEIROS
JOSÉ COELHO

Farminhão
16h10

Rossio
9h00

Nas piscinas de Farminhão
realiza-se uma sunset party,
que promete muita animação até e depois do pôr-dosol.

Realização do primeiro Roteiro José Coelho. Os participantes irão explorar o megalitismo da região, através da
visita aos monumentos de
Mamaltar de Vale de Fachas
(Rio de Loba) e Anta Maior
de Pedralta (Côta), que o investigador descobriu e estudou no início do século XX.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
18h00
Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Grupo Folclórico ‘Leões da
Beira’, seguido pelos Zés Pereiras ‘Os Maravilhas’, para
mais uma tarde de tradições
populares.

TANDEM
DE IDIOMAS
Pórtico do Fontelo
18h30
Tomar um café e aproveitar
para conhecer e aprender
novas línguas é a proposta
para esta tarde feita pelos
responsáveis da Loja Europa
Jovem Viseu para este fim de
tarde.

CONCERTO DE
RICHIE CAMPBELL
Feira de São Mateus
22h00
Richie Campbell sobe ao
palco principal da feira para
animar o público. Cinco anos
após a sua última actuação
em Viseu, o artista regressa
para cantar êxitos como
‘That’s How We Roll’, ‘Best
Friend’ e ‘Love is an Addiction’.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
18h00
No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Rancho
Folclórico de Gumirães e o
Rancho Folclórico de Pereiras de Bodiosa. O objectivo é
aproximar a população do
folclore e das suas tradições
populares.

TORNEIO
DE ANDEBOL
Pavilhão Cidade
de Viseu
18h00
Arranque da 20.ª edição do
Torneio Internacional de Andebol de Viseu, organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal e pela Associação de Andebol de Viseu,
com o apoio do Município
de Viseu. O evento contará
com a presença das equipas
do Sporting (Portugal), Benfica (Portugal), Chambéry
SMB (França) e do Chekhovski Medvedi (Rússia).

ELEIÇÃO
MISS VISEU

FRIDAY
NIGHT OUT

NB Club
21h30

Ice Club
23h45

Eleição da Miss Viseu. O
evento conta com as presenças da Miss Viseu 2017, da
Miss Queen Portugal 2017 e
da Miss Earth Brasil 2014. A
animação está a cargo do dj
CanisLupus e do duo Livro
Aberto.

‘Friday Night Out’ é o lema
para uma noite que tem
Bryan Wilson como convidado para animar o público
presente.

CONCERTO
DE ANA MOURA
Feira de São Mateus
22h00
A fadista Ana Moura sobe ao
palco principal da feira para
um espectáculo que se espera memorável. Êxitos do
álbum ‘Desfado’ - o disco
mais vendido em Portugal
na última década - e de
‘Moura’, o sexto álbum da artista e directamente galardoado com o Disco de Ouro,
marcarão o concerto.

fronta a equipa da UD Oliveirense, no Estádio Municipal
do Fontelo, em jogo a contar
para a segunda jornada da II
Liga.

JOGO DO
LUSITANO
Vildemoinhos
17h00

FAZ GOSTOSO

O Lusitano Futebol Clube
defronta a equipa do Recreio
de Águeda, no Estádio dos
Trambelos, em jogo a contar
para a segunda jornada da
Série B do Campeonato de
Portugal.

Ice Club
23h45

ROTA DA
CARQUEJA

‘Faz gostoso’ é a proposta
para esta noite que conta
com a presença de No Maka.

Barreiros
17h30

DOMINGO
ESPECTÁCULO
RUCA E AMIGOS
Feira de São Mateus
10h00
O espectáculo do ‘Ruca’
sobe ao palco principal da
feira. O público é convidado
a conhecer, cumprimentar e
tirar fotografias com os seus
personagens favoritos. No
dia do espectáculo as bilheteiras encontrar-se-ão encerradas, por isso, todos os bilhetes devem ser adquiridos
previamente.

No âmbito do projecto Percursos Activos realiza-se
uma caminhada pela Rota
da Carqueja. A concentração
é feita às 17h00, no Largo da
Carvalha. A distância do percurso é de 3,65 quilómetros.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
18h00
No palco ViseuFolk, situado
na Praça Viriato, irão actuar
o Rancho Folclórico ‘As Cabacinhas’ de Santiago e o
Rancho Folclórico de Orgens
em mais uma tarde dedicada
às tradições populares.

DANÇANDO
NO MUSEU

CONCURSO DOS
VESTIDOS DE CHITA

Museu Nacional
Grão Vasco
16h00

Feira de São Mateus
21h30

O Jardim da Alma e o Centro
Kailas, em parceria com o
Museu Nacional Grão Vasco,
convidam para uma oficina
de danças circulares sagradas nos claustros.

JOGO DO
ACADÉMICO
Fontelo
17h00
O Académico de Viseu de-

O Concurso dos Vestidos de
Chita na Feira de São Mateus
conta este ano com Filomena Cautela como apresentadora. A banda sonora
será garantida pelo Homem
dos 7 Instrumentos, um projecto de Tozé Santos, vocalista dos Per7ume. A entrada
na Feira de São Mateus é
gratuita para ver a passerelle
repleta de criações de profissionais e amadores que reinterpretam os tecidos tradiPágina 7
cionais.
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andebol feminino

DR

Ester Marques e Joana
Pissarra reforçam ABC

Joana Pissarra e Ester Marques são mais duas atletas para a equipa feminina do ABC

s atletas Ester Marques e Joana Pissarra assinaram ontem pelo ABC.
Apesar de ainda ser
juvenil, Ester Marques é
vista como uma jogado-

A

ra importante tendo em
conta as suas caraterísticas, sendo uma aposta
segura para as próximas
temporadas.
Presença habitual nas
convocatórias da Sele-

ção Nacional Juniores B,
Joana Pissarra (ex-Benfica
de Castelo Branco) é mais
um reforço para a equipa de seniores do ABC de
Braga, apesar de ser ainda
júnior de primeiro ano.
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»MIA FERRAZ
E DIOGO JOGAM TAÇA
João Ferraz, que joga na
Alemanha há quatro épocas,
e Diogo Oliveira, que fará o
primeiro jogo oficial naquele
país, começam amanhã a
cumprir jogos oficiais, na
primeira ronda daTaça da
Alemanha. João Ferraz, pelo
Wetzlar, desloca-se a casa do
Grosswallstadt. O central
Diogo Oliveira, pelo
Balingen-Weilstetten,
jogará, também como
visitante, com o Hassloch.
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wm.
O FC Porto
proporcionou um "ope
day" aos média e deu para
perceber a boa influência
do novo treinador sueco
(RTMffeitgè~,

2o

UMA NOVA ERA PEIA
O DE UMA LENDA
Após perdera hegemonia
que durou sete épocas —
2008/09 a 2014/15 -, os
portistas tiveram dois
treinadores (Ricardo Costa
e Lars Walther) e agora cabe
a Magnus Andersson liderar
o retorno aos títulos
MANUELPEREIZ

••• A cumprir a terceira semana da pré-temporada, o FC
Porto tem um timoneiro de
luxo: Magnus Andersson, um
sueco de 52 anos, cuja carreira
como jogador (1998 a 2002) o
transformou numa lenda do
andebol em particular e do
desporto sueco em geral, junto a outros compatriotas que
também conquistaram dois
Mundiais, quatro Europeus e
três medalhas olímpicas de
prata. Depois de ter estado na
Invicta, em abril, regressou no
mês passado para orientar o
oitavo clube da carreira. De
sorriso fácil e irradiando sim-

paria, achou piada quando O
JOGO lançou o desafio: Foi
uma lenda como jogador! Espera continuar a sê-lo, agora
como treinador? O técnico
reagiu assim: "Seria interessante, mas não é isso que me
move. Neste momento, estou
feliz por estar no FC Porto,
onde tudo é novidade, sentindo naturais dificuldades com
o idioma, mas está a ser uma
experiência entusiasmante."
Consciente dodesejo do universo azul e branco em voltar
a ter a equipa de andebol a dominar o campeonato, aquele
que foi eleito o melhor central
e melhor jogador no Europeu
de 1994, disputado em Portugal, não tem dúvidas: "Gosto
de desafios, neste caso, de um
novo clube e um novo campeonato. Mas também sei que
aqui a máxima prioridade é
voltar a conquistar o título."
Antes da pré-época e dos quatrojogos amigáveis já disputa-

"Ser campeão é a

dos, Andersson fez muito trabalho de casa, para "ficar a conhecer melhor o clube". "Estou a gostar de tudo aquilo que
o FC Porto me proporciona",
destacando que estes novos
ares da carreira "fazem bem à

cabeça". Não escondendo o
entusiasmo por "estara começar do zero", o treinador acrescenta: "Tenho muita vontade
de vencer, como, aliás, é o
lema [A vencer desde1893] do
FC Porto."

nossa maxirna
prioridade e, para
já, é iSS6 que posso
prometer aos
adeptos portistas"

"Não podia estar
melhor
instalado.
Estou a residir
em Gaia, com
vista para o
oceano e a
minha
mulher chega
em breve"

Diogo Silva foi o MVP do Europeu de
sub-zo e continuará emprestado ao
Avanca. Magnus Andersson,
explicou as razões: "Podia estar
aqui connosco, mas é melhor
continuar a evoluir e a jogar
mais minutos no Avanca. Por
aquilo que vi, tem tudo para
ser um jogador ainda mais
fantástico." Quanto aos
atletas que tem à disposição,
revela estar "satisfeito e sem
necessidade de ir ao mercado".

Magnus Andersson
Treinador do FC Porto
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Só duas caras novas
em cinco reforços
Alexis Borges, Yoan
Balásquez e Leonel
Fernandes são
regressos ao seio do
Dragão
AUGUSTO MIMO
••• O FC Porto não vai dar
tiros no escuro no tocante aos
reforços do andebol. O novo
plantel apresenta cinco caras
novas em relação ao da época
anterior, mas só dois nunca
tinham vestido a camisola do
clube no passado, e um deles é
o bem conhecido Fábio Magalhães, com provas dadas ao
serviço de ABC, Sporting e
Madeira SAD. O primeira linha decidiu, aos 30 anos, regressar a Portugal, depois de
ter jogado no Chartres, onde
provou ser dos melhores portugueses na posição de lateralesquerdo. A única novidade
plena é Djibril M'Bengue, um
lateral-direito alemão de 26
anos, que, desde 2012/13, vestia a camisola do Estugarda,
equipa da Bundesliga.
O plantei do FC Porto, que
ambiciona conquistar um título que nas duas últimas épo-

cas lhe fugiu, tem agora como
técnico o conhecido Magnus
Andersson, oriundo também
da Bundesliga, e um plantel
marcado pela aposta clara no
futuro. Além dos regressados
Yoan Balázquez - eleito rookie da Líga ASOBAL na época
passada-e Leonel Fernandes,
continuamjovens com provas
dadas, como Miguel Martins,
André Gomes, Miguel Alves e
Leandro Semedo.
"Cumpri os objetivos que tinha no Barcelona e é bom rever colegas. Quero ser campeão", declarou Alexis Borges,
pivô que regressa após um ano
ao mais alto nível.

O PC Porto esq
forte, tem mais
juventude do que
quando cá
cheguei"
YoanBalázquez
Lateral-esquerdo ex-Teucro

Borges, Balã7quez, Magalhães, M'Bengue e Fernandes
FC PORTO 2018/19
> A DE
1
Alfredo Quintana
30
4
Victor lturriza
28
6
Leandro Semedo
23
7
Yoan Balázquez
22
10
Miguel Martins
20
11
Djibril M'Bengue
26
13
Angel Hernández
24
14
Rui Silva
25
15
Daymaro Salina
30
16
Hugo Laurentino
34
21
Alexis Borges
26
22
Diogo Branquinho
24
23
Leonel Fernancles
20
25
António Areia
28
27
André Gomes
20
29
Miguel Alves
22
88 Fábio Magalhães
30
Treinador: Magnus Andersson

PosiC Ãc) C 11tRE ArTTCRIOR
GR
FC Porto
FC Porto
LE
FC Porto
LE
Teucro (Espanha)
C
FC Porto
LD
Stuttgart (Alemanha)
LD
FC Porto
C
FC Porto
FC Porto
GR
FC Porto
Barcelona (Espanha)
PE
FC Porto
PE
ISMAI
PD
FC Porto
LE
FC Porto
PD
FC Porto
LE
Chartes (França)
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ESPPSHA BARROS
FOI APRESENTADO
Sérgio Barros foi apresentado
no Puente Genil, equipa que
jg,ga na Liga ASOBAL do país
vizinho e com a qual se
comprometeu por duas
épocas. O ponta-esquerda de
26 anos, que na temporada
passada se tomou internacional A português, cumprirá
a terceira época no estrangeiro. Em 2017/18, esteve em
destaque no campeonato
turco, ao serviço do Bursa
Nilufer.
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ANDEBOL A Seleção Nacional
sub- 18 masculina defronta hoje
(19h30) a Hungria, na luta pelo 9"
lugar do Europeu da Croácia.
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ANDEBOL

FC Porto com caras novas
O FC Porto apresentou-se
ontem para a nova época com
novo treinador, o sueco Magnus
Andersson, e com a ambição de
vencer ()campeonato nacional.
"Estou muito satisfeito por fazer parte deste grupo. Prometo
empenho para ajudar a equipa a
alcançai- os principais objetivos.
Estou muito contente por estar
no Porto. Agora ainda é tudo
novo para mim. Vamos ver o
que acontece no futuro. Quere
mos vencer o campeonato e ir o
mais longe possível na Liga dos
Campeões", começou por dizer
o técnico, que se revelou ainda
R

bastante "deslumbrado com a
cidade".
Quanto ao plantei, os dragões
contam com três reforços (Djibril
M'13engue, Fábio Magalhães,
Leonel Fernandes) e dois regres sos (Yoan Balázquez e Alexis
Borges). "O objetivo principal é
ser campeão nacional, depois o
resto se verá. Vai ser muito bom
rever estes adeptos. Já tinha saudades", disse Alexis Borges.
O primeiro jogo oficial da temporada está marcado para o pró ximo dia 29, frente ao Madeira
SAI), na jornada inaugural cio
campeonato nacional. o

PLANTEL PARA 2018/19
JOGADOR
POSIÇÃO CLUBE ANT.
Hugo Laurentino (POR) GR FC Porto
Alfredo Quintana (POR) GR FC Porto
FC Porto
Leandro Semedo (CVE)
E
FC Porto
André Gomes (POR)
SDTeucro (ESP)"
Yoan Balázquez (CUB)
IE
Angel Hernández (CUB) I D FC Porto
Estugarda (ALE)
Djibril M'Bengue (ALE)
1D
Miguel Martins (POR)
Cent. FC Porto
Rui Silva (POR)
Cent. FC Porto
Fábio Magalhães (POR) Cent. Chartres (FRA)
Daymaro Salina (POR)
Pivô FC Porto
Victor lturriza (CUB)
Pivô FC Porto
Alexis Borges (POR)
Pivô Barcelona (ESP)*
Branquinho (POR)
PE
FC Porto
Leonel Fernandes (POR) PI ADA Maia
António Areia (POR)
P0 FC Porto
Miguel Alves (POR)
PD FC Porto
Tr: Magnus Andersson (SUE)
'regresso após empréstimo
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