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ANDEBOL
Leões apresentam-se
O bicampeão nacional Sporting
apresenta-se, hoje, aos sócios, no
Pavilhão João Rocha, defrontando o
Belenenses para o Troféu Stromp, a
partir das 21.30 horas. O primeiro
jogo oficial será a Supertaça do
próximo fim de semana. Em Braga,
os leões jogam com o Benfica.
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ANDEBOL FC PORTO

«Espero títulos»
Djibril M'Bengue é um lateral de muitos créditos mas que procura relançar
carreira, após graves lesões Escolha partiu de Magnus Andersson
Por

PEDRO CADIMA
JIBRIL M'BENGUE é

D

Djibril M'Bengue
vem de longo
calvário de
lesões, que
lhe marcou o
último ano e
meio no
Estugarda

Estou numa boa equipa,
rodeado de bons
jogadores e com um
ótimo treinador. Espero
títulos nacionais e
chegar longe na Europa
-UJIBRIL M BENGUE
Lateral-direito do FC porto

HELENA VALENTE/ASF

reforço do FC Porto para
a nova época e gera
enorme expectativa de
como será capaz de responder a longo período de inatividade, face a um calvário de lesões nos joelhos, que lhe
marcaram a carreira no último ano e meio ao serviço dos
alemães do Estugarda. Este
lateral-direito de origem
senegalesa, que começou
por treinar futebol, vai-se ambientando ao
Dragão Caixa, desejoso de ser a mais-valia
que o seu trajeto inicial como jogador
potencialmente decisivo em cada jogo
sugere. A contratação
teve dedo do treinador
Magnus Andersson, reconhecendo caraterísticas especiais ao
alemão, fruto dum profundo conhecimento da convivência de
ambos na Bundesliga.
«Estou realmente numa boa
equipa, rodeado de bons jogadores e um ótimo treinador. Espero títulos, o Campeonato e a
Taça, e chegar o mais longe possível na Europa, na EHF. Temos
boas hipóteses, vejo aqui potencial para lutarmos de igual para
igual», realçou Djibril M'Bengue, tratado por Magnus Andersson por D'Jibi, o nome que deve
ficar inscrito na sua camisola 11.
«Estive muito tempo lesionado. Recebi com agrado esta oportunidade, o treinador conhece-me bem. Sinto-me completamente restabelecido e pronto a
relançar a carreira», partilhou o
alemão, de 26 anos, contratado

pelos dragões para as próximas
duas temporadas.
«Tenho altas expectativas, estou num grande clube que vai disputar com ambição as competições europeias. Isso foi importante
para aceitar o desafio. Normalmente posso marcar vários golos de
9/10 metros. Mas estou aqui para
ajudar com a minha experiência e
trazer as minhas qualificações para
o seio da equipa», rematou Djibril
M'Bengue.

«Um mês incrível»
Outro reforço altamente qualificado do conjunto de Magnus Andersson é o internacional português Fábio Magalhães, de 30 anos, que já passou por ABC, Sporting e
Madeira SAD, tendo estado ao serviço do Chartres, de França, na última época. «Posso trazer experiência a uma equipa jovem. Estou aqui com expectativas elevadíssimas de ganhar internamente as competições em que estivermos inseridos. Na Europa temos de ir jogo a jogo, pensando em fazer o melhor possível», afirmou o novo
central dos dragões, jogador de seleção, de recursos vastos. «Já conhecia a maioria,
muitos são amigos, colegas de outros dias e outros anteriormente adversários. Há aqui
muito valor para todas as posições», fez notar Fábio Magalhães, ciente da grande aposta feita com o sueco Magnus Andersson. «Até ao momento temos um mês de trabalho e só posso falar duma experiência incrível. Tem-nos mostrado coisas simples
onde podemos ter muita eficácia. Tem sido muito enriquecedor e para o meu estilo
de jogo tem sido indiscutivelmente um trabalho muito positivo», revelou.
HELENA VAI FNTF/ASF

SANGUE CUBANO. O plantel dos
dragões para 2018/2019 está claramente
marcado por sangue cubano, numa
tendência iniciada com Alfredo Quintana
em 2010. O guardião segue nas fileiras
azuis e brancas, sendo internacional
português tal como Daymaro Salina
e Alexis Borges. A estes trêssomam-se
Victor Iturriza, Yoan Balázquez
e Angel Hernández, este autorizado
a integrar os trabalhos mais tarde.

Página 2

A3

ID: 76407618

21-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,90 x 8,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

AGENDA
HOJE

ANDEBOL
Sporting-Belenenses
Troféu Stromp, no Pavilhão
João Rocha, às 21h30

AMANHÃ
FUTEBOL FEMININO
Estágio
ProSsegue estágio da seleção
portuguesa feminina de sub-19, na Cidade do Futebol, Oeiras, até dia 23.
VAI ACONTECER:

Infomie agenda@crnjornal.pt
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DR

Carlos Oliveira e José Rolo

DR

Miguel Batista,o vice-presidente Carlos Matos, e Eduardo Mendonça

DR

António Ventura e André Rei

ABC/UMinho recebe Teucro
em jogo de apresentação

+ torneio

HOJE, ÀS 19 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho recebe o conjunto galego do Teucro
de Pontevedra, em jogo - com entrada livre - que serve de apresentação do plantel dos minhotos.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Seis reforços são conhecidos na
equipa do ABC/UMinho que vai
hoje apresentar-se, diante do
Teucro de Pontevedra.
Sobressai o reforço do posto de
lateral direito, com o regresso a
“casa” de José Rolo, formado no
Flávio Sá Leite, que dedicou os
últimos cinco anos ao 1.º de
Agosto, com cuja camisola conquistou vários títulos no campeonato de Angola, e ainda de
Miguel Batista, um jovem formado no FC Porto que volta a
Portugal após uma experiência
de uma época no Chartres, em
França.
Também os lugares de pivot,
com Eduardo Mendonça, jovem
internacional que chega do FC
Gaia, de ponta direita, com André Rei, que chega do Águas

FLÁVIO FREITAS

Jorge Rito e Carlos Ferreira, equipa técnica do ABC/UMinho

Santas, de central ou lateral direito com António Ventura, que
vem do ISMAI, e guarda-redes
com o jovem Carlos Oliveira, in-

ternacional sub-18 que troca o
FC Porto por Braga, também para ingressar na Universidade do
Minho, constituem reforços na

equipa orientada por Jorge Rito,
que continua a contar com Carlos Ferreira como adjunto.
Em sentido contrário, estão de

No Torneio de Águas
Santas, O ABC/UMinho
mede forças dia 24
de Agosto com o Avanca,
dia 25 com o Águas
DSantas e dia 26 com o
ISMAI.Para o campeonato,
na ronda inaugural, o ABC
recebe o Avanca dia 1 de
Setembro.
saída jogadores como Tomás Albuquerque, polivalente primeira-linha - central de raiz que foi
com frequência chamado a jogar
como lateral - que optou por sair
da modalidade, Carlos Martins,
ponta-direita que se juntou ao
Benfica, ou Belmiro Alves, lateral que voltou ao Águas Santas.
Permanecem os guarda-redes
Humberto Gomes e Cláudio Silva, o central Nuno Silva, os laterais Hugo Rosário e Francisco
Silva (que também pode jogar a
central), os ponta esquerda Dario Andrade e Rafael Peixoto e
os pivots Hugo Rocha (que também pode desempenhar qualquer posição de primeira linha) e
Rui Ferreira.

Lesionado em Juho ao serviço da selecção nacional de sub-20

Nekrushets aguarda cirurgia
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

DR

Oleksandr Nekrushets em acção atacante no jogo de Portugal com a Croácia

Oleksandr Nekrushets, o jovem
lateral que em 2015/16 participou na equipa do ABC/UMInho
que se sagrou campeã nacional e
conquistou a Taça Challenge,
ainda aguarda por uma interven-

ção cirúrgica após lesão sofrida
ao serviço da selecção nacional
de sub-20 que terminou o campeonato da Europa, na Eslovénia, em quarto lugar.
Nascido em Braga em Janeiro
de 1998, com ascendência ucraniana, o jogador esteve nas duas
últimas épocas cedido ao Arse-

nal da Devesa e ao Madeira
SAD, clubes em que participou
regularmente nos jogos do camopenato nacional Andebol 1.
No jogo em que a selecção nacional sofreu, diante da Croácia,
a primeira derrota no campeonato da Europa, Nekrushets saiu
lesionado com uma fractura.
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“Emprestar jogadores à equipa sénior”
É ESTE O PRINCIPAL OBJECTIVO do técnico Filipe Magalhães para a temporada que agora se inicia. Ainda assim, o treinador
da equipa de juniores do ABC quer fazer boa figura nas competições nacionais e marcar presença na fase final do campeonato.

FLÁVIO FREITAS

A equipa de juniores do ABC de Braga arrancou, ontem, para uma nova temporada

lll
No campeonato nacional,
a equipa de juniores do ABC
de Braga vai competir na
zona 1, numa prova onde
vai ter pela frente as equipas do FC Porto, Estarreja
AC, CP Natação, Águas
Santas, Boavista, Xico
Andebol, Avanca, Feirense
e FC Gaia.

ABC DE BRAGA

| Telmo Martins |

A equipa de juniores do ABC de
Braga deu o pontapé de partida
para a temporada 2018/2019.
A equipa vai disputar o campeonato nacional de juniores
mas para o técnico, Filipe Magalhães, o mais importante é integrar os atletas na equipa principal, às ordens de Jorge Rito.
“Acima de tudo espero conseguir, cada vez mais, emprestar
jogadores, ou seja, formar jogadores que possam ajudar os seniores nos objectivos da equipa
principal. O nosso grande objectivo é sempre esse. Formar atletas para chegarem aos seniores”,
afirmou Filipe Magalhães.
Recorde-se que no plantel às
ordens de Jorge Rito, na equipa
principal, encontram-se jovens
como Rui Ferreira, Miguel Bandeira, Rafael Peixoto e Francisco Silva que fizeram grande parte da formação no ABC.
Ainda assim, o treinador da
equipa de juniores reconhece a
importância da aquipa conseguir
uma boa prestação na competição interna.
“Dentro do nosso principal objectivo, também queremos fazer

FLÁVIO FREITAS

Filipe Magalhães é o técnico e Luís Pereira o coordenador da formação

boa figura no campeonato. Desportivamente queremos estar entre os melhores e, para isso, temos que estar na fase final, é
esse o nosso grande objectivo”,
garantiu.
O técnico conhece bem os jogadores que vai orientar e acredita que muitos deles podem
chegar à equipa principal.
“Conheço muito bem todos os
jogadores, à excepção do Carlos
Oliveira, que vem para ser integrado nos seniores. Os restantes
são todos jogadores da casa, co-

nheço-os muito bem e espero
realmente que alguns deles consigam chegar à equipa principal,
acredito que há qualidade para
isso”, finalizou.
Na última temporada, a equipa
de juniores do ABC de Braga
conseguiu atingir a fase final do
campeonato nacional, tendo ficado no quarto posto, atrás do
campeão SL Benfica, do Águas
Santas, segundo classificado, e
do FC Porto, terceiro. Assim, um
dos objectivos para a nova temporada passa por melhorar esta

classificação e intrometer-se na
luta pelo pódio.
Na época que agora se inicia, o
ABC tem, nas equipas do FC
Porto e do Águas Santas os principais adversários na luta pela
presença na fase final do campeonato. O ABC vai receber a
equipa das Águas Santas na sexta jornada, enquanto que tem
uma deslocação ao terreno do
FC Porto na sétima. Estas três
equipas, ABC, FC Porto e Águas
Santas, foram aquelas que marcaram presença na fase final do
campeonato nacional na última
temporada, às quais se juntaram
SL Benfica, Sporting CP e São
Bernardo da zona Sul.

lll
“O objectivo para a equipa
de juniores será, logicamente, continuar a formar e a
aproximar estes jovens daquilo que será o futuro deles
e aquilo que nós esperamos
é que estes jogadores
possam entrar na nossa
equipa sénior. Mesmo
assim, claro que vamos
manter o foco no campeonato. O ABC, em todas as
competições que entra é
para fazer o melhor e tentar
lutar pelo objectivo principal que é estar na fase final.
Num curto espaço queremos ter um plantel composto por muitos jogadores da
formação. Esperamos que
isso venha a acontecer e
estamos a trabalhar nesse
sentido”.

Luís Pereira
Coordenador da formação

+ mais
O campeonato nacional
de juniores, primeira fase, tem arranque marcado para o dia 23 de Setembro. Na primeira jornada a equipa orientada
por Filipe Magalhães vai
deslocar-se ao terreno
do Boavista. A estreia
em casa da equipa na
temporada 2018/2019
está marcada para o último Domingo de Setembro, dia 30, numa
partida frente ao Xico
Andebol.
Recorde-se que desta
fase apuram-se três
equipas para a fase final
do campeonato, juntamento com três equipas
do campeonato Sul.
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abriu a temporada
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VIANA DO CASTELO VIVEU E SENTIU A PROCISSÃO AO MAR

PROTEGIDOS PELA
SENHORA D’AGONIA

Págs. 14 e 15

CASOS DO DIA

Casal passou
a noite na Serra
e foi salvo pela
Força Aérea
Pág. 8

PONTE DA BARCA

Detido
por atear
dois incêndios
no espaço
de minutos

DR

Pág. 9

VILA NOVA
DE FAMALICÃO

BRAGA

Pág. 13

ATRÁS DOS MUROS
DA PRISÃO CRIAM ARTE
PARA A NOITE BRANCA

Município
recorda José
de Azevedo
e Menezes

Págs. 2 e 3

I LIGA

Vitória perde
diante
do Feirense
Pág. 18
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Andebol: às 19h00 no pavilhão flávio sá leite

DM

ABC/UMinho apresenta-se
hoje frente ao Teucro

ABC continua a preparação da nova época

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho faz
hoje o seu jogo de
apresentação aos associados, às 19h00,

o

no pavilhão Flávio Sá Leite, com entrada livre.
O adversário escolhido para o jogo de apresentação é o SD Teucro,
de Espanha, que vai testar

a evolução registada pela
equipa orientada por Jorge Rito desde o início da
temporada.
«A ideia é apresentar a
equipa aos sócios, que vão

ver uma equipa bastante
modificada em relação ao
ano passado.
Estamos num trabalho permanente de construção do plantel e vamos entrar em campo
com 11 treinos de bola, o
que é insuficiente», disse
o treinador.
Jorge Rito sublinhou
também a importância
destes jogos na pré-época.
«Servem para ir preparando a equipa e criar dinâmica entre os jogadores e
constuir o nosso modelo
de jogo. O que nos interessa é estarmos preparados
para no dia 1 de setembro
defrontar o Avanca. Quero convidar todos a estarem presente neste jogo e
mostrarem que estão com
a equipa», disse.
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BragaNoivos
faz 15 anos
com regresso
ao Forum Braga
BRAGA P.05

Vizela decreta
luto municipal
pela morte
de Manuel
Campelos
REGIÃO P.16

Vitória
derrotado
em casa
pelo Feirense
DESPORTO P.22

DM

Reclusos fazem obra de arte
para a Noite Branca de Braga

BRAGA P.04

Viana honra
fundadores
da Procissão
ao Mar

ABC
apresenta-se
hoje frente
ao Teucro
DESPORTO P.29

REGIÃO O bispo de Viana do Castelo recordou, ontem, na
bênção das embarcações, que antecedeu o embarque da
imagem de Nossa Senhora d’Agonia, os fundadores da
Procissão ao Mar, a celebrar o seu 50.º aniversário. P.08-09
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Sporting 'pesca' três jovens promessas
no andebol madeirense
ois andebolistas do CD Infante
D. Henrique e outro do CD
Bartolomeu Perestrelo, todos
no último ano de juvenis, vão rumar em breve ao continente para
representar o Sporting.
Miguel Meneses, com 17 anos
cumpridos em junho último, iniciou a prática do andebol no Madeira SAD, tendo se transferido
para o Infante na temporada de
2014/2015. Já João Pinto, que cumpirá 17 anos em novembro, fez
toda a sua formação no Infante.
Ambos os atletas foram treinados
na última época pelo técnico Mário
Costa, que surge na foto maior
que acompanha este artigo e que
foi registada aquando da celebra-

O ex-Barolomeu Perestrelo José Zacarias.

ção do aniversário do clube, em
julho passado.
Nesse evento, os dois jovens foram eleitos pelo CD Infante D. Henrique como os atletas do ano na
categoria de juvenis masculinos
para a temporada desportiva
2017/2018.
A outra jovem promessa madeirense que vai mudar-se em breve
para a capital é José Zacarias, também de 17 anos de idade, que militava no CD Bartolomeu Perestrelo.
Os três jogadores vão viajar para
Lisboa esta sexta-feira, estando
previsto que venham a iniciar os
treinos no Sporting no início da
próxima semana.
Todos estes atletas têm marcado

Miguel Meneses (esquerda) e João Pinto (direira) ladeiam o treinador Mário Costa.

uma presença habitual nas convocatórias na Seleção da Madeira
do seu escalão etário, e antevê-se
que num futuro próximo possam
também vir a ser chamados à Seleção Nacional.
O emblema de Alvaiade. bicam-

peão nacional sénior e também o
clube que mais tem investido na
modalidade, vai providenciar
acompanhamento, transferência
de estabelecimento de ensino, alojamento e alimentação aos atletas.
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Carlos Resende saiu de Viseu com o troféu de pré-época

Carlos Resende, técnico do Benfica,
não entra em euforias pelo triunfo em Viseu

••L4inda não
ganhámos nada"
Águias venceram torneio
ao bater o Medvedi e
Chamberry, ao passo que o
Sporting ficou em último.
Para Resende, os desempenhos distintos não vão
contar para a Supertaça
CATARINADOMINGOS

••• Apré-temporada do Benfica encerrou este fim de semana com a conquista doTorneio Internacional de Viseu,
no qual os encarnados fizeram
exibições seguras diante Medvedí (vitória por 32-28) e
Chamberry (30-27), abrindo
boas perspetivas para a Supertaça de domingo, frente ao
Sporting, em Braga. No entanto, o técnico Carlos Resende
não entra em entusiasmos.
"Primeiro, temos de recomeçar o trabalho com exigência,
não olhando para o facto de

termos ganho algo, porque
não ganhámos rigorosamente
nada", defende, elegendo a
segunda parte do jogo contra
os russos e a final contra os
franceses como os momentos
que mais gostou "pelo aspeto
defensivo". O treinador mostra-se ainda cauteloso com o
facto de águias e leões terem
tido desempenhos distintos
- os bicampeões ficaram em
último. "Jogos de treino são
uma coisa, jogos oficiais são
outra. O Sporting tem um belissimo plantei, certamente
que vai dar tudo para vencer a
Supertaça. Eu sou um treinador satisfeito por saber que
vou defrontar umaboa equipa
e que tenho uma boa equipa.
Se os meus atletas jogarem
bem, têm mais do que chances
de vencer. O Hugo Canela
pensará o mesmo", finaliza.

TÍTULOS

O Benfica já
venceu a
Supertaça
por cinco
ocasiões, a
última delas
em 2016,
com um
triunfo
sobre o ABC
por 24-25.0
Sporting
temtrês
Supertaças,
a última
festejada há
cinco anos
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Leões em avaliação
no Troféu Stromp
SANDROBAGUIMIO

••• O Sporting apresenta-se
esta noite (21h30, no pavilhão
João Rocha) aos seus associados diante do Belenenses, para
mais um teste de preparação
para a temporada 2018/19,
tendoemvista ojogo da Supertaça, no domingo, com o Benfica. Hugo Canela, técnico dos
verdes e brancos, desdramatizou as derrotas sofridas no Torneio Internacional de Viseu,
garantindo que os leões esta-

rão preparados para o início da
temporada. "Quisemos testar
os jogadores e fazer algumas
experiências, mas os objetivos
para esse torneio foram concretizados. Não queremos defraudar as expectativas dos
adeptos. Estamos na reta final
da preparação. É uma semana
profícua para acertar detalhes
e para fazermos os possíveis
para derrotar o Benfica na Supertaça", vincou o treinador
dos leões.

"Esta é uma
semana
profícua
para acertar
detalhes e
para
fazermos os
possíveis
para
derrotar o
Benfica na
Supertaça"
Hugo Canela
Treinador do
Sporting
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,11 x 2,65 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

AGENDA
ANDEBOL - 5° Torneio Internacional de Estam* - F. C. Poeto-Medvedi I 1 TI, FRAM-Avanca (19),
Maia-ISMAl-Aranda BM (21). Jogos no pavilhão Mun. Com. Adelino Dias Costa, em Avanca.
Troféu Stromp - Sporüng-Belenenses (21.30 • Pav. João Rocha)
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa Feminino Sub-16/Divisão B (Montenegro) - Grupo 6 •
Portugal-Eslovequia (15).
CANOAGEM - Campeonato do Uuno de Velocidade - As 20.30 horas. cerimonia da abertura, no
Castelo do Montemor-o-Velho.
FUTFBOL. - liga dos Campeões (Play-off - I' Mão) - Benfica-PAOK (20).
FUTSAL - Troféu Stromp - Sporting-Leões Porto Salvo (19.30 - Pav. João Rocha).
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,66 x 8,02 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Leão apresenta-se hoje
- ISM Depois das duas derrotas no
Torneio Internacional de Viseu,
frente aos franceses do Chambery e
aos russos do C. Medvedi, Hugo
Canela, treinador dos leões, admitiu a frustração pelos desaires, a
poucos dias [domingo] da decisão
da Supertaça , como Ben fica.
"Salmos tristes de Viseu pelos
resultados menos conseguidos",
confessou o treinador, na apresentação do Troféu Stromp, que.
serve de apresentação aos sócios,
hoje, às 21130; no Pavilhão João

Rocha, diante do Belenenses: "É
sempre bom estar de volta a casa e
aos nossos adeptos." Hugo
la lembra ainda que a pré-temporada serve para testara equipa.
"É a altura ideal para fazer experiências", salientou o técnico, bicampeão nacional.
ABC recebe Teucro
Entretanto, em Braga, também o
ABC se apresenta hoje (19h00) aos
sócios, defrontando os galegos do
Teucro, 14'2 da Liga Asobal. o
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,45 x 22,90 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

"Estamos bem preparados
para ganhar a Supertaça"
Águia Belone Moreira
surge em grande forma
e já perspetiva dérbi de
domingo com o Sporting
ALEXANDRE REIS

O lateral -direito Belone Moreira, um dos grandes trimfos do Benfica na conquista do Torneio Inter nacional de Viseu, acredita que as
águias têm condições para conquistarem todas as provas internas
esta época, pretendendo iniciar
essa missão já no domingo, em Braga, na disputa da Supertaça com o
rival e bicampeãoSporting.
"Estamos bem preparados para
ganhar a Supertaça, o campeonato, a Taça e fazer uma boa campanha nas provas europeias.-Queres- mos fazer muito melhor do que na
temporada passada", considerou
o canhoto, de 28 anos, melhor

"EQUIPAS CONHECEM-SE
MUITO BEM. NÃO HÁ GRANDES
DIFERENÇAS", ANALISOU
O LATERAL DOS ENCARNADOS

marcador (i4 golos em dois jogos),
a par do montenegrino Fahrudin
Melic (Chambery), na prova cla cidade de Viriato e nomeado para
Melhor Jogador do Ano, cujo ven. ceclor será consagrado na gala da
modalidade, que decorre (sábado)
no Espaço Vit a, em Braga.
"E sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido. Quanto ao
Torneio de Viseu, muito prestigiado e com boas equipas, tem

M~1•11~15 ARTILHEIRO. Belone Moreira e goleador de grande talento
feito parte da nossa preparação já
há uns anos. Serviu muito bem
para os nossos objetivos e é sein pl.& muito importante ganhar. Estamos satisfeitos", acrescentou
Belone Moreira.
As expectatívaS são grandes
parao derbi que aí vem: "As equipas conhecem -se muito bem, foram buscar dois ou três reforços,
mas no cômputo geral não há
grandes diferenças. Estamos e fo cactos no nosso trabalho, pois
quem jogar melhor vai conquistar
a Supertaça", rematou.

Carlos Martins elogia trabalho na Luz
O Torneio Internacional de Viseu teve em campo um jogador
muito especial. Carlos Martins,
que foi reforçar a ponta direita
do Benfica, nasceu perto da cidade de Viriato e foi formado na
modalidade em Moimenta da
Beira -tudo no distrito de Viseu
antes de rumar ao ABC, onde
foi campeão com Carlos Resende, atual treinador das águias:
"Na verdade, tive muito apoio de

amigos e familiares nas bancadas, pois sou natural de Vila
Nova de Paiva. Este meu ingresso no Benfica, clube que me dá
todas condições enquanto atleta, está a correr muito bem, pois
tenho tido o apoio dos colegas e
com o trabalho que temos desenvolvido acredito que poderemos ir longe. Estamos focados
na conquista da Supertaça, que
será muito importante."
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,00 x 3,33 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. Depois de se sagrar

bicampeão pelo Spurting, o
lateral -direito austro montenegrino lanko-Bozovic
(33 anos) assinou por urna época
com o Emsdetten Bundesliga
alemã), na qual jogou entre 2011
e 2014.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,47 x 6,28 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

João Pinto lesiona-se
e vai parar seis meses
O lateral João Pinto, reforço do Huesca (Liga Asobal) a par de Filipe Mota, vai
ser operado e parar seis meses, devido a
rotura de ligamentos no joelho direito, contraída num particular com o Anaitasuna.
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,78 x 3,72 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. As gémeas Vânia e
Marta Si foram convocadas
para arbitrarem a eliminatória
da Taça E1-117 (P ronda), entre
as luxemburguesas do
Kaerjeng e as bielorrussas do
Minsk. Os jogos serão nos dias
15 e 16 de setembro, no
Luxemburgo.
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