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Hugo Canela, técnico dos bicampeões nacionais, fez, ontem, a antevisão do encontro com o Benfica para a Supertaça 

ANDEBOL  SUPERTAÇA 

«Vamos estar na máxima força» 
Treinador do Sporting quer 'abrir' época com a conquista de mais um troféu o Aponta 
vantagem inicial ao Benfica, mas confia na alma dos 'seus' leões o Jogo é amanhã, em Braga 

CARLA CARRICO/ASF 

Por 

SOFIA COELHO 

A
equipa de andebol do 
Sporting deverá chegar 
a Braga a tempo de assis-
tir ao dérbi de futebol 
com o Benfica desta tar-

de, véspera de entrar em campo 
para disputar, com o mesmo ri-
val, a Supertaça, o primeiro troféu 
da época, amanhã, às 17 horas. 

O treinador dos leões, bicam-
peões nacionais, garante que esta-
rão na máxima força frente aos en-
carnados, detentores da Taça de 
Portugal — igualmente discutida 
entre os dois clubes. «Vamos estar 
na máxima força. É importante co-
meçar a época a conquistar mais 
um troféu. Os jogadores são fan-
tásticos, têm alma e isso dá-me a 
garantia de que vamos ser altamen-
te competitivos e tudo faremos para 
ganhar a Supertaça», apontou Hu-
go Canela, assumindo o favoritismo 
da equipa, mas dizendo que o Ben-
fica parte com alguma vantagem. 

«O Benfica está em vantagem 
neste início de época porque tem 
vários atletas que jogaram juntos 
muitos anos, que conhecemos mé-
todos do treinador [Carlos Resende, 
que treinou o ABC antes do Benfica] e 
conhecem-se uns aos outros», sub-
linhou o técnico leonino, referindo-
-se a jogadores contratados ao ABC, 
clube para o qual o Sporting perdeu 
a Supertaça da última época e que 
lidera a lista de conquistas do tro-
féu, com sete — o clube de Alvala-
de tem três e o Benfica cinco. 

Na época passada, os leões sa- 

graram-se campeões a três jorna-
das do final do campeonato, após 
triunfo frente ao Benfica... adver-
sário para o qual viriam a perder na 
final da Taça de Portugal e que 
reencontram amanhã. «É uma 
equipa que joga muito rápido. Te-
mos de ser muito sólidos na defe-
sa», avaliou Canela, garantindo 
que a equipa não se deixa afetar 
pelo atual momento do clube. «Os 
atletas sabem que única forma de 
ajudar o Sporting é com trabalho 
luta para ganhar. É isso que estes 
guerreiros vão fazer », concluiu. 

Benfica quase em casa 

A Supertaça joga-se, amanhã, às 17 horas, no Fórum Braga, numa cidade que o trei-
nador do Benfica conhece bem. Carlos Resende orientou o ABC antes de ser contra-
tado pelos encarnados para 2017/18. O homólogo leonino, Hugo Canela, reconheceu 
essa «vantagem». «E o Benfica também tem vários jogadores que estiveram mui-
tos anos em Braga. Mas tenho a certeza de que haverá muitos adeptos do Sporting.» 

Os encarnados assumem-se como favoritos à conquista da sexta Supertaça, de-
pois de terem fechado a última época a ganhar a Taça de Portugal. «Podem esperar 
uma equipa com muita vontade de vencer e com motivação para ganhar ao Sporting 
e conquistar a Supertaça», garantiu o capitão das águias, Paulo Moreno, à BTV. 
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SUPERTAÇA - ANDEBOL 

BENFICA FAVORITO 
Hugo Canela, treinador 
de andebol d6 Sporting. 
diz que o Benfica "tem 
vantagem" na Supertaça 
que hoje tem lugar em 
Braga (17h00). "Jogam 
muito rápido". 
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Dominicanos Maicol Beras
e Roberto Rene reforçam
Artística de Avanca

Avelino Conceição

CONTRATAÇÃO A Artística
de Avanca anunciou, ontem,
Maicol Beras e Roberto Rene
como as mais recentes “caras
novas” da equipa sénior. Trata-
se de dois internacionais pela
República Dominicana e am-
bos para a posição de lateral
esquerdo.

Dois trunfos importantes
para a equipa esta época orien-
tada por Nuno Silva, que, de-
pois de algumas saídas de
vulto, vê agora chegar dois ele-
mentos com grande capaci-
dade física e experiência, que
se juntam a um plantel de
grande qualidade, como ficou
bem patente com a conquista
do primeiro lugar no “seu” tor-
neio internacional.

Estes dois jogadores assisti-
ram já aos jogos da sua nova

equipa em Avanca, tendo já
dado entrada a sua respectiva
inscrição na Federação de An-
debol de Portugal. Maicol Be-
ras, já havia estado na época
passada ao serviço da Artística
no inicio da época, mas por
motivos profissionais acabou
por regressar ao seu país. Ro-
berto Rene veste pela primeira
vez as cores do clube de Avan -
ca.

Os dois jogadores poderão
ser opção para o técnico
quando a equipa jogar o Tor-
neio do Águas Santas, na pró-
xima semana, sendo que os
responsáveis do clube espe-
ram que os internacionais do-
minicanos possam brilar em
Avanca, como de resto tem
acontecido com muito atletas
que têm passado pelo clube
nas ultimas épocas. No en-
tanto, o clube poderá contratar
mais um ou dois reforços para
colmtar alguma lacuna no
plantel avancanense |

Andebol
Campeonato Nacional 1

D.R.
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Águas Santas ganha REP)Rç()S  
o dérbi da Maia 
••• O Águas Santas começou 
da melhor formao torneio que 
organiza e que conta com qua-
tro equipas da I Divisão. A 
formação orientada por José 
António Silva venceu, num 
interessantedespiquemaiato, 
o ISMAI, por 22-21, números 
que atestam o equilíbrio. 
Nos anfitriões, o melhor mar-
cador foi Pedro Cruz, com sete 
golos, enquanto na equipa de 
Rui Silva de destacou André 
Azevedo, com cinco. 

O outro jogo da noite também 
foi muito disputado, com o 
ABC a ultrapassar o Avanca, 
por 24-23. Nos minhotos, des-
tacou-se Carlos Bandeira (oito 
golos) e na equipa derrotada 
Nuno Carvalho (sete). 
O torneio continua no fim de 
semana. Hoje disputa-se o IS-
MAI-Avanca(16h00)eoÁguas 
Santas-ABC (18h00).Amanhã 
terão lugar o ABC-ISMAI 
(16h00) e o Avanca-Águas 
Santas (18h00). 

O Avanca 
fechou o 
plantei com 
dois 
internacio-
nais da 
República 
Dominica-
na: os 
laterais 
Naykol 
Beras (21 
anos) e Rene 
Valdez (25) 
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Hugo Canela imitou Resende e deu o 
Sporting como maior candidato à Supertaça 

Todos favoritos 
no outro dérbi 

Hugo Canela sustenta que o campeão nacional parte em vantagem 

Depois do dérbi de futebol, 
Sporting e Benfica, irão 
bater-se amanhã, pelas 
17hoo, em Braga, para 
decidira Supertaça de 
andebol. Os dois treinado-
res revelam-se otimistas 

••• Na antevisão da Superta-
ça, que se jogará amanhã, às 
17h00, no renovado espaço do 
Fórum Braga - o dia abrirá com 
afinal feminina, entre Madei-
ra SAD e Colégio João de Barros 
(14h30) -, o treinador do Spor-
ting, Hugo Canela, repetiu o 
otimismo do técnico do Benfi-
ca, Carlos Resende, dizendo 
que a sua equipa "é favorita por 
tudo o que fez até agora". 

Com o técnico de 38 anos, os 
leões conquistaram dois cam-
peonatos e uma Taça Challen-
ge, tendo quatro reforços para 
tentar manter a embalagem,  

mas oTomeiode Viseu, ganho 
pelos encarnados, não foi ani-
mador para um Sporting que 
perdeu os doisjogos. Daí, algu-
mas cautelas de Hugo Canela: 
"O Benfica tem uma vanta-
gem.Fezum investimento em 
jogadores que estiveram jun-
tos muitos anos e conhecem os 
métodos do treinador. Jogam 
rápido, tentam fazer muitas 
transições defesa-ataque e não 
permitem o contra-ataque." O 
treinador considera ainda que 
esta "é uma altura muito pre-
matura da preparação", mas as-
segura: "Vamos estar na máxi-
ma força, com todos os que te-
mos disponíveis." 

Batido há um ano pelo ABC, 
o Sporting quer retificar e o 
treinador assume que "é im-
portante conquistar um tro-
féu, é bom começar a ga-
nhar". 

"Isto é o 
arranque de 
uma 
maratona e 
é sempre 
bom 
começar a 
ganhar" 

"Somos 
favoritos 
por tudo o 
que fizemos 
até agora" 

Hugo Canela 
Treinador 
do Sporting 
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Hugo Canela levou o Sporting ao bicampeonato Carlos Resende venceu Taça de Portugal 

ARE A EPOCA COM 
DISCUSSAO DA SUPERTAÇA 
É a terceira vez que Sporting e Benfica se encontram na final 
da prova. Nas duas anteriores, o triunfo sorriu sempre às águias 

DERBI 

ANDEBOL De um lado o Sporting, 
bicampeão nacional, do outro o 
Benfica, vencedor da Taça de Por-
tugal. O primeiro dérbi da tempo-
rada tem como palco o Fórum Bra-
ga, onde será discutido amanhã 
(17 horas, TVI24) o primeiro tro-
féu da época, a Supertaça. 

Curiosamente, mora na Cidade 
dos Arcebispos a equipa que mais 
vezes conquistou a competição. 
Trata-se do ABC, que soma sete 
triunfos. Mas desta vez cabe ao 
Benfica tentar levar o troféu para 
a Luz pela sexta vez, colando-se ao 
F. C. Porto como o segundo clube 
que mais vezes levantou a Super-
taça, e também ao Sporting, que 
procura ser feliz na prova pela 
quarta vez na história do clube. 

Neste dérbi de forte rivalidade, 
as águias têm sido mais felizes do 
que os leões quando se encontram 
na competição que abre a tempo-
rada. Amanhã será a terceira final 
entre eles e nas duas anteriores a 
vitória sorriu sempre ao clube en- 

carnado. A primeira aconteceu em 
1989/1990, quando era disputada 
a duas mãos. No primeiro encon-
tro registou-se um empate (24-24) 
e no segundo nova igualdade (19-
-19). Então, foi preciso recorrer a 
um jogo de desempate. Na tercei-
ra partida, disputada em abril de 
1990, as duas equipas encontra-
ram-se bastante desfalcadas, devi-
do à participação nessa altura da 
seleção nacional no Campeonato 
do Mundo, e o Benfica levou a me-
lhor ao vencer por 24-17, conquis-
tando a competição pela primeira 
vez na história do clube. Na tem-
porada 2012/2013, os dois rivais de 
Lisboa reencontraram-se na final 
da Supertaça. Uma vez mais, o 
triunfo sorriu aos benfíquistas que 
derrotaram os sportinguistas por 
29-26. 

Pelo meio, em 2010/2011, leões 
e águias defrontaram-se numa Su-
pertaça disputada em moldes di-
ferentes, encontrando-se numa 
fase de grupos, com nova vitória  

dos homens da Luz, por 22-19. 
Nessa edição, o Benfica venceu a 
competição pela terceira vez, ao 
derrotar na final o Águas Santas 
por 28-20. Além de leões e maia-
tos, as águias também lograram 
conquistar a Supertaça por duas 
vezes diante do ABC. A primeira 
vitória sobre a equipa bracarense 
aconteceu em 1993/1994 e a se-
gunda registou-se em 2016/2017 
(25-24). 

Já o Sporting, vencedor da Super-
taça por três vezes, tem o maior 
número de vitórias em finais ten-
do o F. C. Porto como adversário. 
Os leões levaram a melhor sobre 
os dragões em duas ocasiões, mais 
concretamente em 2001/2002 
(18-16) e 2013/2014 (33-32): No 
entanto, a primeira vez que o tro-
féu rumou a Alvalade foi em 
1997/1998, com uma vitória sobre 
o ABC, por 28-18. Uma final que 
foi reeditada há um ano e que ter-
minou com um triunfo do clube 
minhoto. • ÁLVARO GONÇALVES 
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Torneio de andebol 
na Póvoa de Varzim 
AC Fafe, Ginásio de Santo Tir-
so, Boavista e Póvoa Andebol, 
vencedor em 2017 (foto), par-
ticipam na segunda edição do 
Torneio de Verão poveiro. 

ATÉ. t" MOSTO 
Masters Cup Futsal 
em Portimão 
O espetáculo de futsal invade 
o Algarve, com o torneio em 
que participam Sporting, 
Benfíca, Magnus e Movistar, a 
equipa de Ricardinho (foto). 

ATÉ 26 DF 
RICARDO MELO 
GOUVEIA EM PRAGA 
Praga é palco do Masters da 
República Checa de golfe, que 
conta com a participação de 
Ricardo Melo Gouveia, único 
português em competição. 

DOURO ATLO 
LONA 01$1ANU 

101,4444 

ATÉ 2g DE AGOSTO 
Douro Triatlo 
Internacional 2018 
Numa organização conjunta 
das autarquias de Peso da Ré-
gua, Armamar e Tabuaço, as 
águas do Douro recebem pro-
vas de triatlo de longa e média 
distância e também de sprint. 
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o o 

UNIÃO. Hugo Canela 
elogia grupo e garante 

que os leões 
estão prontos 

para bater o rival 

parte em 
vantagem 

Hugo Canela antevê 
Supertaça de amanhã 
em Braga e aponta 
os pontos fortes do rival 

DIOGO JESUS 

R A decisão do primeiro troféu 
da temporada realiza -se já ama -
n há, em Braga, o bicampeão Spor - 
tinga medir forças com o detentor 
cia Taça de Portugal Benfica, num 
duelo que se prevé equilibrado só 
que, na opinião de 1 Iugo Canela, as 
águias partem com ligeiro favori - 
tismo... e explica porquê. 

"O Ben fica t em uma vantagem. 
Fez um investimento em atletas 
que jogaram juntos muitos anos, 
conhecem os métodos do treina 
dor [Carlos Resende] e juntaram - 
se agora no Benfica. O nosso rival 
é uma equipa que joga rápido, ten -
ta fazer muitas transições defesa -  

ataque e não permite o contra-
ataque", justificou o técnico no 
Pavilhão João Rocha. 

Contudo, Hugo Canela garante 
que tem a lição bem estudada para 
amanhã e que espera que os leões 
possam começar a temporada a 
erguer um troféu. "Eu gosto muito 
mais da defesa. Quando uma equi 
pa está bem na defesa, não vamos 
com aquela coisa de ter sofrido e 
ter de marcar rapidamente. E Mi- 

"SERIA EXCELENTE COMEÇAR A 
TEMPORADA COM A CONQUISTA 
DE UM TROFÉU", SUBLINHA 
O TREINADOR DO SPORTING 

portaste conquistar um troféu in -
dependentemente de contra 
quem seja. É. um arranque de tuna 
maratona e é sempre bom come - 
çar a ganhar. Seria excelente co- 

meçar já com um título", admit tu. 
Confrontado com as declara-

ções do rival Carlos Resende - de -
fendeu que o Benfica ainda não 
está na máxima força - , Hugo Ca 
nela deixou uma garantia: "Nós 
vamos estar na nossa máxima for - 
ça. Porque quem está lá dentro vai 
ser a nossa máxima força e é isso 
que me interessa. Gostava de ter 
todos disponíveis mas não me pa - 
rece que vá ser possível. Vamos 
trabalhar com Os que temos que 
têm muita qualidade. Seremos al-
tamente competitivos", atirou. 

Paulo Moreno promete garra 
Do lado encarnado, Paulo Morem> 
garantiu que as águias estão pron -
ias para ganhar. "Podem esperar 
tuna equipa com muita vontade de 
vencer e com máxima entrega e 
motivação para bater o Sporting, 
como fizemos na final da Taça de 
Portugal", prometeu o capitão. 
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