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mais desporto

ANDEBOL C CAMPEONATO NACIONAL
Frankis Carol, o melhor marcador da partida, com seis golos, prepara-se para bater mais uma vez Humberto Gomes

RUI RAIMUNDO/ASF

ANDEBOL - ANDEBOL1 - 2.' JORNADA

Pavilhão João Rocha,
em Lisboa

SPORTING

16

CLASSIFICAÇÃO1

r,

ABC

OD

10
Humberto Gomes(GR)
Carlos Oliveira (GR)
Cláudio Silva (GR)
José Rolo (3)
Miguel Baptista (2)
Hugo Rocha (6)
Carlos Bandeira

INTERVALO

Matej Asanin (GR)
Matevz Skok (GR)
Aljosa Cudic (GR) (1)
Pedro Valdés (2)
Edmilson Araújo (3)
Bosko Bjelanovic
Carlos Ruesga (4)
Frankis Carol (6)

Rafael Peixoto (1)

Pedro Solha (3)

Nuno Silva (2)

Tiago Rocha (2)

Dario Andrade (2)

Carlos Carneiro
Fábio Chiuffa (5)
Neven StjepanoviÉ (2)
Valentin Ghionea
Ivan Nikcevic (2)
Luís Frade

Eduardo Mendonça
Hugo Rosário (3)
António Ventura
André Rei (4)
Francisco Silva
Rui Ferreira

HUGO CANELA

Jái7

21-28
33-31
22-27

30-23

11/ED

JORGE RITO

15

Ánnrrnos
Tiago Correia e João Aranha

Exceed yoursei

or

GABRIELA MELO

primeiro jogo em casa
do bicampeão Sporting
e sob o olhar atento do
novo presidente, Frederico Varandas, terminou
com a vitória sobre o temível ABC,
por 30-23, e a liderança do campeonato, com os mesmos pontos
dos principais rivais.
Início muito equilibrado entre
Sporting e ABC, campeão nacional
em 2015, com liderança alternada
no marcador. Frankis Carol inaugurou a contagem — liderou a reação às investidas do ABC no período inaugural —, mas Dário Andrade
não demorou a empatar. O ABC
esteve no comando (4-2) sem evitar as respostas do Sporting, bem
apoiado em Cudic — Skok também atuou, no final da segunda
parte. «A defesa foi o nosso ponto forte. Sofrer 23 golos contra uma
equipa como o ABC, que joga rápido, espelha essa situação. Os
nossos guarda-redes também apareceram. Dificilmente uma equi-

25-31
22-33

CCR Fermentões-FC Porto
21.30 h
Pavilhão Municipal Fernando Távora, em Fermentões
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2.' Jornada
Madeira SAD-Benfica
Arsenal Devesa-Sporting Horta
Avanca-Águas Santas
Boa Hora-Académico Fafe
Maia/ISMAI-Belenenses
4 ontem
Sporting-ABC
onarta-feira

imeeme~~-~"L"F
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3 Águas Santas
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3.' jornada - 12 setembro: Águas Santas-Sporting.

15 setembro: Benfica-CCR Fermentões, FC Porto-Boa
Hora, AC Fafe-Avanca, ABC-Arsenal Devesa, Maia ISMAI-Madeira SAD e Belenenses-SC Horta

Sporting já lidera campeonato
Leões venceram clássico com o ABC no primeiro jogo em casa para o Andebol 1 o Confirmaram
o favoritismo na segunda parte da partida A pensar na estreia na Champions, com o Metalurg
pa que sofre 23 golos perde um jogo
de andebol», analisou Hugo Canela. Vários minutos sem conseguir
marcar fizeram mossa no ABC, que
acabou a primeira parte a deixar
fugir o Sporting por seis golos de
diferença (16-10), o último marcado pelo guarda-redes Cudic.
O final da primeira parte é o
«momento chave do jogo», defendeu Jorge Rito. Algum desacerto
ofensivo ajudou depois o Sporting a
ganhar vantagem de nove golos, re duzida até final. Mas a equipa de

Têm a palavra

BOAS SENSAÇOES

4£

Mais do que ganhar, o
importante foi os meus jogadores
saírem com boas sensações. Fomos
capazes e o nosso trabalho dá
resultado. Como treinador, gosto mais
de elogiar do que de ralhar. Não é um
jogo perfeito, mas a entrega e atitude
permitiram um excelente jogo

HUGO CANELA
Treinador do sporting

ARBITRAGEM DIFICIL
Há decisões da arbitragem que
não compreendo. Por exemplo, Hugo
Rocha não finalizou jogada de 6 metros
porque o agarraram na camisola e não
assinalaram 7 metros. Não estou a pôr
em causa a vitória do Sporting. Geriu
o resultado e não tivemos a eficácia
necessária para nos mantermos no jogo
JORGE RITO
Treinador do

AB C

Hugo Canela já só teve de se preocupar em gerir a vitória. «Um excelente teste para a Liga dos Campeões, contra o Metalurg», com o
qual se estreia.
Na tribuna, Frederico Varandas
seguiu atentamente a partida, num
dos primeiros atos oficiais. «Conheço-o há anos mas não pessoalmente. É o candidato que os sócios escolheram e só desejo que o mandato
corra bem e ajude o Sporting a ser o
grande clube, com a ajuda dos outros candidatos», disse Canela.
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ANDEBOL
SPORTING BATE ABC

O Sporting recebeu e venceu o
ABC por 30-23, na segunda jornada do campeonato de andeboi. Com este resultado, os
campeões nacionais juntam-se ao grupo dos primeiros
classificados: Belenenses,
Águas Santas e Benfica.
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Campeonato nacional Andebol 1

ABC/UMinho derrotado pelo Sporting
A equipa do ABC perdeu, ontem, por 30-23, em Lisboa, na visita ao Sporting, em jogo da segunda
jornada do campeonato nacional de andebol.
Resultados da jornada foram: Madeira SAD – Benfica, 25-31; Arsenal – Sp.Horta, 22-33;
Avanca – Águas Santas, 21-28; Boa Hora – Fafe, 33-31; Maia/ISMAI – Belenenses, 23-27 e
Sporting – ABC/UMinho, 30-23
A jornada fica completa na quarta-feira com a partida entre Fermentões - FC Porto, 21 30 horas.
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A tarefa que o novo líder dos leões tem pela frente está tudo menos facilitada. Mas antes de mais, ele
terá de unificar um clube a cuja liderança nunca houve tantos candidatos
A tarefa que o novo líder dos leões tem pela frente está tudo menos facilitada. Mas antes de mais, ele
terá de unificar um clube a cuja liderança nunca houve tantos candidatos É complexa a missão de
Frederico Varandas, que será o 43.º presidente leonino, principalmente se não conseguir ser campeão
no futebol; esta talvez seja "a" condição para conseguir cumprir o mandato. Entretanto tem de
conseguir dinheiro, organizar a Academia, manter as modalidades de alta competição ganhadoras e
gerar um consenso alargado. Com seis candidatos a submeterem-se a sufrágio está à vista uma
enorme divisão entre os sócios e os adeptos leoninos. Esta é uma tarefa para o 43.º líder da história
do Sporting, que é tudo menos fácil pois os verde e brancos, por força do menor êxito desportivo da
sua equipa de futebol, têm-se desgastado em muitas guerras internas. Em 2011, Godinho Lopes
venceu com 36,55% dos votos, ao passo que Bruno de Carvalho obteve 36,15%. E há sete anos eram
cinco concorrentes, agora foram seis, estiveram para ser sete, e se Bruno de Carvalho e Carlos Viera
não tivessem sido suspensos o número aumentaria para nove, isto sem falar em nomes falados mas
que não passaram das intenções - Luís Figo, Tomás Froes, Poiares Maduro, por exemplo. De 2013
para cá, com o anterior presidente, o Sporting ganhou uma franja de adeptos com um perfil
sociológico diferente; mais jovens, mais exigentes, mais impacientes e desejosos de ganhar, com tudo
o que isso tem de positivo e de negativo. Unir o clube não será fácil, mas será o primeiro passo, o
passo fundamental, para que o Sporting se mostre robusto nos combates desportivos e institucionais,
internos e externos, que terá pela frente. Sem essa união, o êxito ficará mais distante de ser
alcançado.
Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
Neste capítulo o grande desafio do novo presidente passa por conseguir cumprir compromissos de
curto prazo e garantir um plano que lhe permita ter uma situação económica equilibrada (receitas
iguais aos custos) e expandir comercialmente a marca Sporting. Apesar de o presidente da comissão
de gestão, Artur Torres Pereira, ter referido que a situação financeira do Sporting está controlada, a
SAD está obrigada a contrair um empréstimo obrigacionista em novembro para fazer face ao
pagamento de 30 milhões de euros do empréstimo do mesmo montante que venceu em maio e foi
adiado em seis meses devido à turbulência pós-Alcochete. E depois será preciso analisar as receitas do
contrato com a NOS (José Maria Ricciardi disse que 60 dos 68 milhões referentes a esta época e à
próxima já foram gastos). Ainda assim, com um contrato a dez anos no valor total de 515 milhões, a
antecipação destas verbas pode ser uma solução numa temporada em que o Sporting vive um
problema grave e que passa pelo facto de Benfica e FC Porto arriscarem um encaixe na ordem dos 50
milhões de euros, contas por baixo, com a Liga dos Campeões, ao passo que os leões na melhor das
hipóteses vão receber até dez milhões de euros na Liga Europa. Em paralelo há uma reestruturação
financeira pronta a ser assinada e negociações adiantadas pela anterior direção tendo em vista a
venda da dívida a um fundo. Muito do sucesso do presidente eleito vai depender do que conseguir no
futebol. Há um objetivo claro: vencer o título nacional que foge desde 2002. Quase tudo o resto, em
termos desportivos, já foi alcançado nos últimos 16 anos. O futebol tem sido o calcanhar de Aquiles do
clube leonino, que, ano após ano, tenta mas não consegue ser campeão. O futebol vai ser o
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barómetro do trabalho dos novos dirigentes e muito do que se passar na I Liga vai servir para avaliar
se o novo presidente tem condições para cumprir o mandato de quatro anos. A questão do futebol
entronca diretamente com a situação económica e financeira pois os leões não podem sujeitar-se a
ficar novamente fora da Liga dos Campeões, pois isso vai alargar o fosso financeiro para com Benfica
e FC Porto. O futebol terá de alavancar receitas, veremos é se existe dinheiro para dotar a equipa,
porventura já em janeiro, de forma a colocá-la na rota da Liga dos Campeões. Mais um ano na Liga
Europa e o Sporting pode começar a perder um comboio que está destinado a uma pequena elite
europeia. O novo presidente tem agora a missão de implementar o seu modelo para o futebol no mais
curto espaço de tempo sem que este colida com as rotinas instaladas, com os bons resultados que se
conhece. O Benfica tem crescido muito nos escalões de formação, no que ao futebol diz respeito, e em
simultâneo o Sporting tem perdido algum élan nesse capítulo e isso tem sido visível nas convocatórias
das várias categorias da seleção nacional. Reorganizar e modernizar a Academia, investir na rede de
observadores e (voltar a) estar onde os mais talentosos se evidenciam são prioridades para quem
tomar conta de Alcochete. Mas este problema é transversal. O Sporting está a sentir dificuldades em
fazer crescer a formação das modalidades e em reposicionar-se como uma entidade nuclear na
educação desportiva dos mais jovens. Agora tem um pavilhão mas muitos dos seus jovens, nas mais
diversas modalidades, estão dispersos por inúmeras escolas secundárias, algumas delas bem longe do
estádio. O Sporting sente muito mais este aspeto pois foi sempre um ex-líbris em modalidades de
manutenção como ginástica e natação e deixou de o ser desde 2003, quando o novo estádio foi
estreado e ficou sem uma pista de tartan, sem uma boa piscina e mesmo sem um pavilhão. Como
voltar a reposicionar-se como um clube de desporto, como já foi, e como saber crescer é um enorme
desafio que o Sporting talvez não possa esperar mais para o enfrentar. A herança que Bruno de
Carvalho deixa nas modalidades de alta competição não é pesada. É pesadíssima. O Sporting sagrouse nos últimos meses campeão nacional em andebol, hóquei em patins, voleibol e futsal no ano de
estreia do Pavilhão João Rocha, uma das obras do anterior presidente. Este pleno de conquistas
simultâneas nunca tinha acontecido e tudo o que seja menos do que isso será alvo de reparos. O novo
líder leonino sabe que será muito complicado repetir o pleno mas, como foi ouvido em campanha, as
ditas modalidades serão também dotadas de um maior controlo financeiro pois o Sporting na última
época desportiva gastou, sensivelmente, 20 milhões de euros com todas as modalidades que estão
sob a alçada do clube. E ao todo são 54... mais o futebol, que é gerido pela SAD. Outro fator que
todos os candidatos ponderaram em campanha eleitoral passa por fortalecer a componente de
formação nas mais diversas modalidades para não ter que se investir verbas avultadas em jogadores
feitos. Veremos também se está para breve o regresso do basquetebol, que ausente do clube verde e
branco desde 1995. Esta é uma questão sensível e que exige ser tratada com pinças e que tem sido
alvo de um comportamento paradoxal por parte de quem dirige os destinos do Sporting.
Historicizando os últimos cinco anos, Bruno de Carvalho começou por cortar relações com o FC Porto,
mas, paulatinamente, aproximou-se dos azuis e brancos na mesma medida em que se afastou
irreversivelmente do Benfica. Por seu turno, Sousa Cintra, na qualidade de presidente da SAD, esteve
na tribuna da Luz para assistir ao último dérbi. Este comportamento foi muito criticado pelos
candidatos - a exceção foi José Maria Ricciardi - visto que Cintra estava apenas a representar uma
comissão de gestão. Resta saber o que fará o presidente eleito, sabendo-se que o FC Porto já pediu
explicações à Federação Portuguesa de Andebol sobre o caso Cashball e que o próprio Sporting
constituiu-se assistente em três processos em que o Benfica foi ou está a a ser investigado - eToupeira, e-mails, vouchers. Numa pista paralela, e mais em relação ao futebol, o Sporting vai
praticamente começar do zero no seu relacionamento, e consequente magistério de influência, com as
instituições que gerem ou regulamentam o futebol português; Federação Portuguesa de Futebol, Liga
de Clubes, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e Instituto Português do Desporto e
Juventude. É o preço a pagar por ter três presidentes em sete anos... A alteração dos estatutos está
outra vez na ordem do dia depois de o primeiro tumulto, que redundou nas eleições de ontem, ter sido
desencadeado precisamente devido a uma assembleia geral com esse propósito. Devido ao inusitado
número de candidatos, um dos temas da moda no que concerne a esta questão tem muito que ver
com a introdução de uma segunda volta em eleições - inclusivamente Dias Ferreira julgava que essa
alínea já era contemplada pelos atuais estatutos leoninos. Mas há mais situações que vão merecer
futuramente a atenção, como a estrutura de governação do clube, que para muitos sócios não é
totalmente clara, e eventuais conflitos de interesses entre os órgãos sociais e entre o clube e a SAD. A
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criação de uma comissão eleitoral também é um tema a merecer a atenção para impedir que uma
mesa de assembleia geral possa organizar e supervisionar eleições nas quais pode ser candidata. E
veremos se a lista única não será objeto de reclamação. Ontem, os sócios votaram num boletim único
e quando meteram a cruz estavam a escolher o conselho diretivo, a mesa da assembleia geral e o
conselho fiscal e disciplinar associados de uma só lista. É a primeira vez que acontece desde 2011.
Nesse ano, Godinho Lopes foi eleito presidente, mas o seu presidente da mesa da assembleia geral,
Rogério Alves, perdeu para Eduardo Barroso, que concorria na lista de Bruno de Carvalho. Notícia
atualizada com o nome do novo presidente do Sporting, Frederico Varandas.
Bruno Pires
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pelo sporting

ABC derrotado em Lisboa

ABC entrou bem mas não conseguiu resistir ao campeão nacional

Sporting recebeu e
venceu o ABC por
30-23, em encontro
da segunda jornada
do campeonato de andebol, e segue na liderança
da prova, com seis pontos, os mesmos que Benfica, Belenenses e Águas

O

Santas.
Foi com casa cheia que
o Sporting recebeu o ABC
para o seu primeiro jogo
em casa, com um início
muito equilibrado, onde Frankis Carol abriu as
contas no marcador, mas
rapidamente Dario An-

Resultados
Madeira-Benfica ...........................................................25-31
Arsenal -Horta ..............................................................22-33
Avanca-Águas Santas .................................................. 21-28
Boa Hora-AC Fafe........................................................ 33-31
Maia-Belenenses .......................................................... 23-27
Sporting-ABC .............................................................. 30-23
A segunda jornada conclui-se na noite de 12 de setembro, com o Fermentões a receber o FC Porto.

Próxima jornada
12 setembro: Águas Santas-Sporting
15 setembro: ABC-Arsenal (17h30), Maia-Madeira, Benfica-Fermentões, FC Porto-Boa Hora, Belenenses-Horta e Fafe-Avanca.

drade estabeleceu a igualdade. A formação de Jorge Rito passou então para
a liderança, mas os leões
foram-se aproximando e
conseguiram passar para
o comando do marcador,
saindo para o intervalo a
vencer por 16-10.
No segundo tempo, os
leões retornaram determinados em ampliar a diferença e foram escalando no marcador até aos
45 minutos de jogo, altura em que o placar marcava 24-16. O ABC ainda
se tentou aproximar mas
sem sucesso, com a turma
de Hugo Canela a controlar o jogo até ao final, fechando as contas a 30-23.
Hugo Rocha, pelo ABC,
e Frankis Carol, pelo Sporting, foram os melhores
marcadores da partida
com seis golos cada um.

No Pavilhão João Rocha, as equipas alinharam
e marcaram:
Sporting: Matesj Asanin e Skok; Pedro Valdés
(2), Edmilson Araújo (3),
Bosko Bjelanovic, Carlos
Pasarin (4), Frankis Marzo
(6), Pedro Solha (3), Cudic
(1), Tiago Rocha (2), Carlos Carneiro, Chiuffa (5),
Stjepanovic (2), Ghionea,
Nikcevic (2) e Luís Frade.
ABC: Humberto Gomes e Cláudio Silva; José
Rolo (3), Miguel Batista
(2), Hugo Rocha (6), Carlos Bandeira, João Peixoto
(1), Nuno Silva (2), Carlos
Oliveira, Dario Andrade
(2), Eduardo Mendonça,
Hugo Rosário (3), António Ventura, André Rei
(4), Francisco Silva e Rui
Ferreira.
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ANDEBOL GILBERTO E
NOTA MON A ABRIR
Gilberto Duarte e Filipe Mota
venceram na primeira
jornada da liga espanhola de
andebol, sendo Jorge Silva o
melhor marcador entre os
portugueses, que tiveram os
resultado seguintes: TeucroSinfin (Jorge Silva, 5 golos),
23-23; Alcobendas-Barcelona
(Gilberto Duarte, 2), 24-50;
Huesca (Filipe Mota)-Cangas
(Augusto Manda, 2) 25-21;
Puente G enil (Sérgio Barros,
2)-Benidor, 22. -A.F.

Página 8

A9

ID: 76680942

10-09-2018

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Leões bateram o ABC antes de visitarem o Águas Santas
e da estreia na Champions, no sábado, recebendo o Metalurg

SPORTING EMBALOU
ANTES D E SEMANA DURA
30
23

SPORTING
ABC
Pavilhão João Rocha

Árbitros: Tiago Correia (4.4 Lisboa) e
João Aranha (AA Santarém)
SPORTING

ABC

AljosaCudic

Gr/1

Matev25kok
Carlos Ruesga

Gr
4

Franlds Card

6

Humberto Gomes
José Rolo
Hugo Rocha
NunoSihra

Pedro Solha

3

DarioAndrade

Tiago Rocha
Fábio Chluffa

2
5

Hugo Rosário
André Rei

NevenStjepanovic 2
Bosko Bjelanovic
Pedro Valcies
Ivan Nikcevic
EdmilsonAraújo
Luis Frade
Carlos Carneiro

WiguelBaptista
João Peixoto

•
2

António Ventura

2

Rui Ferreira

3
nj

Carlos Bandeira

Eduardo Mendonça nj
FrandscoSllva
nj
Valentin Ghionea nj Catiosaiveira Gr/nj
Matejkanin Gr/nj ClauckSilva Gr/nj

CRITEN IlDER POR
TER MAIS METAS

Treinador:
HugoCanela

Com Sporting e Belenenses
empatados em tudo pontos, vitórias e golos -, os
leões lideram o Andebol 1 por
terem mais atletas inscritos.
É isso que diz a alínea G do
artigo 12.° do título 8 do
Regulamento Geral da
Federação. Nesta altura, o
Sporting ganha 104-85 em
atletas inscritos e isso vale
então o comando. —R.G.
ANDEBOL1
r1.7,
ISMAI-Belenenses
Madeira SAD-Benfica
Avanca-Aguas Santas
Arsenal-Sp. Horta
B00 Hora-AC Fafe
Sporting-ABC
Quarta-feira,12/09/2018
Fermentbes-FC Porto

23.27
2S-31
21.28
22-33
33-31
30-23
(21h30)

acssa~
1.° Sporting
2.° Belenenses
3.° Aguas Santas
4.° Benfica
S....Sn-Horta
6.° ABC
7.° Boa Hora
8.° FC Porto
9.° ISMAI
10.°Avanca
11.° Madeira SAD
12 "Arsenal
13.° AC Fafe
14.° Fennentões

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
0

VE
20
20 o
20 o
20
1 0
1 0 1
1 0
1O
0 0 2
00 2
00 2
00 2
0 0 1
00 o

Quarta-feira,12109/2018
Águas Santas-Sporting
Sábado,15/09/2018
ISMAI-Madeira SAD
Benfica-Fermentóes
FC Porto-Boa Hora
ABC-Arsenal
Betenenses-Sp. Horta
AC Fafe-Avanca

M-S
65.46
65-46
62-44
56-45
5657
49.53
56.65
2719
43-52
44.54
44.58

45-71
31-33
00.00

Treinador:
Jorge Rito

Ao intervalo16-10

p
6
6
6
6
4
4
4
3
2
2
2
2
1

o

(21h00)
(17h00)
(18h00)
(18h00)
(171130)
(15h30)
(18h00)

Marcha. 05' 2-3,10' 5-4,15' 7-7,20', 8-8,
25'12-10, 30'16-10,35 18-11, 40' 22-15,
45' 24-19, 50' 27-20,55' 29-21,60'30-23
4

EXCLUSÕES

•

VERMELHOS

2-3

5

7 METROS

RUI GUIMARÃES

••• Diz-se que, no andebol,
um grande guarda-redes é meia
equipa e, ontem, o eslovenoAljosa Cudic provou-o, com uma
excelente exibição (11 defesas e
38% de eficácia) a empurrar o
Sporting para uma vitória tranquila sobre o ABC. Enquanto ia
somando paradas, no banco estavam mais dois guarda-redes
de nível teoricamentesuperior:
o também esloveno Matevz
Skok, que ainda fez três defesas
em oito remates, e o croata MetejAsanin. Não será certamente
pela baliza que osverdes e brancos terão problemas!
Com Humberto Gomes
igualmente bem na baliza dos
academistas, os primeiros15 a
20 minutos pareceram um
duelo de guardiões, assim se
justificando as várias igualdades e equilíbrio até aos 8-8.
Nesse período, os bracarenses
chegaram aestarà frente (2-4),
mas quatro golos seguidos dos
verdes e brancos levaram o
marcador para 6-4, registando-se depois empates a seis e
oito bolas. Na parte final do
primeiro tempo, mais um es-

de

ainda antes
e: Frederico Varandas,
tomar posse, assistiu ao SportingABC
4—

Frankis Carol voa para mais uni golo, perante a oposição de Humberto Gomes
ticão dos homens da casa-parcial de 5-0 -,que estavam muito bem na defesa e aproveitaram erros dos bracarenses, e
ainda uma exclusão de Miguel
Baptista, levou o resultado
para números que desde logo

E

L

HugoCanela
Treinador do
Sporting

garantiram a vitória leonina.
Pouco depois, com Dario Andrade a levar quatro minutos
de suspensão, a diferença alcançou um máximo de nove
golos (21-12 e 22-13).
À segunda jornada, o Spor-

y ES
"Dificilmente unia
equipa que sofre
23 golos perde"
"Mais do que ganhar,
importante foi os jogadores
saírem com boas sensaçõessentirmos que fomos
capazes e que o nosso
trabalho resulta. Os guardaredes também apareceram.
Dificilmente uma equipa que
sofre 23 golos perde um jogo
de andebol"

ting somou a segunda vitória
no campeonato e vai agora, na
quarta-feira, visitar o Águas
Santas (3.3 jornada), recebendo sábado o Metalurg, da Macedónia, na estreia da Champions em 2018/19.

,L)!

RIP
Coisas simples
que resultam

"O ABC cometeu
muitos erros de

finalização"

Jorge Rito
Treinador do
ABC

"O momento-chave foram os
últimos dez minutos da
primeira parte, em que o
ABC cometeu muitos erros
de finalização. Tivemos dez
situações de um contra o
guarda-redes falhadas... não
poderíamos ter tido uma
finalização de seis metros e
de contra-ataque tão pobre"

È um regalo ver Frankis
Carol jogar, sendo que o
que faz é tão simples e

eficaz.° cubano marcou
seis golos em Sete
remates, ainda deu
quatro golosa marcar.
recuperou bolas e
conseguiu duas ações
defensivas. Impecável.
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SPORTING CLUBE DE PORTU

FREDERICO VARANDAS No

discurso da sua tomada de
posse, o novo lider leonino
mostrou-se deterininado a
enterrar o "passado negro"
O timoneiro recém-eleito
prometeu uma liderança
bem diferente da exercida
por Bruno de Carvalho e foi
ovacionado pelos apoiastes, familiares e amigos
que encheram o Auditório
ArturAgostinho
DUARTE TORNES!
RUI MIGUEL GOMES

CANDIDATOS MADEIRA FOI O ÚNICO
A DESLOCAR-SE A ALVAIADE
Pedro Madeira Rodrigues (na foto) - que
desistiu da corrida na derradeira semana de
campanha - foi o único dos sete candidatos
originais à presidência que apareceu na
tomada de posse de Frederico Varandas.
Apesar de não terem estado presentes na
tomada de posse, João Benedito e Tavares
Pereira escreveram mensagens de felicitação
nas redes sociais e em comunicado.

• e* Foi com a sensação de terem à sua frente uma página
em branco, onde esperam escrever capítulos de glória, que
os adeptos que encheram o
AuditórioArturAgostinho receberam o novo presidente do
Sporting. O relógio marcava
19h21 quando Frederico Varandas entrou na sala e foi saudado com uma ovação de pé
que se prolongou durante um
minuto. Visivelmente emocionado, o antigo diretor do

departamento clínico dos
leões assistiu calmamente à
tomada de posse dos elementos dos seus órgãos sociais antes de se dirigir ao palanque.
Lá, por entre farpas ao anterior
presidente, prometeu dissipar Rogério
as nuvens negras que se abate- Alves, que
ram sobreo clube numpassado regressa ao
recente. "Eu nasci Sporting, cargo de
cresci Sporting, respiro Spor- presidente
ting mas não sou o Sporting. A da Mesa da
minha missão é servir o Spor- AG, falou de
ting. Virámos uma página e o uma nova
passado ficou para trás. O futu- era em
ro é nosso, é vosso e é do Spor- Alvaiade
ting", afirmou Varandas no seu sob o
primeiro discurso enquanto comando de
presidente do Sporting... com um líder
"corajoso e
papel assinado.
Agradecendo o trabalho da resiliente"
Comissão de Gestão, que, na
sua opinião, lhe deixou uma
"boa herança" após momentos conturbados, o novo líder

Presente Andebol abriu novo ciclo
As escassas horas de descanso de Frederico Varandas
foram interrompidas pelos compromissos presidenciais.
Antes da cerimónia de investidura dos novos órgãos
sociais do Sporting, o presidente ontem empossado
assistiu na tribuna do Pavilhão João Rocha ao duelo de
andebol frente ao ABC, ladeado pelo futuro diretor-geral
das modalidades, Miguel Albuquerque.
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EMOCIONADO Varandas festejou com apoiantes na sede
e, em Alvaiade, saudou o principal rival, João Benedito

PERCENTAGEM DOS
VOTOS QUE FREDERICO
VARANDAS RECOLHEU,
CONTRA OS 36,84% DE
JOÃO BENEDITO, O
SEGUNDO MAIS VOTADO
DE UMA ELEIÇÃO
RECORDE

Choro e apelo ã
*o
*" no rem
mimo
Presidente eleito prometeu colocar simbolicamente a medalha de finalista
vencido da últimaTaça de
Portugal em cima da taça
de campeão nacional que
pretende conquistar
enquanto líder leonino
FREDERICO BÃRTOLO
e • e O médico com as divisas

"Enquanto não
formos unidos,
vamos sentir
dificuldades para
nos batermos
com os nossos
rivais"

do clube de Alvaiade voltou a
reforçar a "união" como uma
trave mestra do seu mandato:
"Vamos desempenharas nossas funções com competência, brio, elevação, dignidade,
coragem e a noção do privilégio de servir aquele que é o
melhorclube do mundo.A minhaprimeira prioridade é unir
o Sporting. Ontem [sábado]
começámos a vencer o adversário mais terrível da nossa
história: o Sporting fraturado;
hoje [ontem] é uma nova era
de um Sporting unido. Enquanto presidente, tenho de
dar o exemplo. Enquanto não
formos unidos, nãovamos bater-nos com os nossos rivais."
Antes mesmo da tomada de
posse de Frederico Varandas,
Rogério Alves - que regressa
ao cargo de presidente da Mesa
da Assembleia Geral - refor-

çou a ideia da abertura de uma
nova época no clube. "Nós somos uma organização complexa mas maravilhosa. Temos força, pujança, vigor e
competência. Não queremos
mais viver horas como as que
vivemos. Os sócios escolheram e agoratemos o corajoso e
resiliente Frederico Varandas
ao leme", disse.
Antes das duas intervenções
supracitadas, Jaime Marta
Soares abriu a cerimónia com
um discurso emocionado e
pediu ao universo sportinguista para estar ao lado do
novo timoneiro. "Há quanto
tempo não se via esta expressão de felicidade na cara dos
nossos sócios! Frederico Varandas é o meu presidente, é o
nosso presidente e vamos todos ajudá-lo a dirigir esta nau
difícil e complexa", frisou.

"A minha missão
é servir o clube.
Virámos uma
página e o
passado ficou
para trás. O
futuro é nosso"
"Hoje [ontem]
começámos a
vencer o
adversário mais
terrível da nossa
história: o
Sporting
fraturado"

Rogério Alves, Balra7ar Pinto e Júlio Rendeiro com o líder

As lágrimas correram pelo rosto de Frederico Varandas
ADEPTOS

25

Apoiantes que se
deslocaram à Praça
Centenário, em Alvaiade,

para saudar o presidente
recém-eleito, que não
escondeu a sua emoção e as
lágrimas no discurso

Medalha da Taça 2017/18 valeu promessa para o título
de, no palco montado à pressa
discursou, apelando à união
para reinar, saudando o principal opositor, João Beneditodesejando que "nunca se afaste do clube" -, mostrando
igualmente às cerca de 250
pessoas presentes a medalha
de finalista vencido da última
Taça de Portugal, uma marca
para a decisão de avançar. Daí
que Varandas tenha dito que,
simbolicamente, a colocará no
troféu de vencedor do campeonato que prometeu conquistar, isto entre aplausos e
gritos pelo clube.

SPORTING CLUBE-.PE PORTUG:L
Note) Pinto Fernande.ç / Global
Imagen

"Vamos
desempenhar as
nossas funções
com elevação,
competência,
brio, dignidade,
coragem e o
privilégio de
servir o maior
clube do mundo"

de capitão terminou a madrugada de domingo com os olhos
molhados pela emoção de se
ter tornado o 43.° presidente
da história do Sporting. Aespera foí longa, os resultados só
foram divulgados perto das
2h20 e, nessa altura, Frederico
Varandas resguardava-se na
sede de candidatura, enquanto
alguns dos seus apoiantes
olhavam para os telemóveis,
muitos deles na ãnsia de receber qualquer mensagem que
fosse sobre o vencedor.E quando começou a chegar, viram-se
cabeças a acenar, confirmando
os desejos dos presentes, que
correram para Varandas.
Este saiu direto para Alvala-

Paulfflho e Fernando Mamede apoiaram e festejaram
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ENCONM COM
FUNCIONAMOS
AMANHA
O presidente recém-eleito
pretende transmitir uma
mensagem de união e
confiança para a "casa das
máquinas" do clube
••• Se hoje o dia será inteiramente dedicado a questões
relativas ao futebol profissional, ode amanhã vai conduzir
Frederico Varandas à "casa das
máquinas" do clube verde e
branco. De acordo com o calendário presidencial, o líder
ontem empossado terá amanhãumareunião, porvoltadas
11h00, com os funcionários do
Sporting, no auditório Artur
Agostinho no Estádio José Alvaiade. Nesse encontro, Frederico Varandas terá como
principal missão passar uma
mensagem de união e confiança a um staff com várias caras
conhecidas desde os tempos
em que liderava o departamento médico do futebol profissional dos leões. Refira-se
que este tipo de reuniões com
olíder do Conselho Diretivo é
prática habitual no clube, sendo um recurso para que sejam
dadas orientações gerais e apelos a comportamentos coletivos de conduta.

(OMISSA°
DE GESTÃO
RENUNCIOU
••• A Comissão de Gestão,
liderada por Artur Torres Pereira (na foto), renunciou ontem e será substituída pelo
Conselho Diretivo liderado
por Frederico Varandas. Esta
foi nomeada por Jaime Marta
Soares para dirigir os destinos
do clube após a Comissão de
Fiscalização ter anunciado a
suspensão de sócio por parte
de Bruno de Carvalho que,
mais tarde, seria destituído da
presidência pelos sócios em
assembleia geral. A Comissão
de Gestão foi a responsável
por manter o clube à tona em
clima de vazio de poder, bem
como pela nomeação de Sousa
Cintra para liderar a SAD.
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ARRANQUE Frederico Varandas vai começar pelo clube, com diversos encontros para tomar
conhecimento de processos em curso, depois seguem-se os temas relacionados com o futebol

/*/

DIA CHEIO MEIE REUNIAO
COM PESEIRO A TARDE
Presidente e técnico
conversaram no dia de
ontem e planificaram o
primeiro dia. Conversa
com jogadores está em
cima da mesa, assim como
uni agradecimento pelo
"primeiro lugar"

Mathieu vai reencontrar-se com Varandas, agora seu presidente

tração. Refira-se que ontem,
além de ter visto o encontro de
andebol entre o Sporting e o
ABC (verpágina 33), Varandas
reuniu-se com Miguel Albuquerque, que será o seu diretor-geral para as modalidades,
ele que até então tinha apenas
o futsal a seu cargo.
DUARTE TORNESI
À tarde, ainda que a equipa
RUISUGUEL 00111/5
comandada por José Peseiro
*se O primeiro dia de traba- tenha uma sessão de trabalho
lho de Frederico Varandas agendada para as 16h30, está
como presidente do Sporting prevista uma reunião com o
está devidamente planificado, treinador, que também devesendo que o novo líderjá falou rá envolver outros elementos
com o técnico da equipa prin- da estrutura do futebol, nocipal José Peseiro, algo que se meadamente no que concerrepetirá hoje numa reunião ne à área do scouting. Nesse
que está agendada para a parte âmbito, Beto e Manuel Ferda tarde. Ontem, em entrevis- nandes estarão hoje naAcadeta à Sporting TV, o médico re- miapara trabalharem na reorvelou quais os seus planos de ganização de vários aspetos
trabalho que passam forçosa- considerados como prioritámente, ao que tudo indica, por rios. Refira-se que em janeiro
uma visita àAcademia.
devem chegar novos elemenDe acordo com a esquemati- tos para o departamento, pois
zação feita em consonância ainda estão vinculados a oucom o treinador e secretário tros emblemas.
técnico da formação principal,
Frederico Varandas deixou
Frederico Varandas começará claro qual a mensagem que
odia emAlvalade, onde vai to- pretende passar para os jogamar conhecimento de alguns dores e não só. "A mensagem
a processos relacionados com o que vou passar aos jogadores,
clube e respetiva organização treinador, staff, a toda a estrudo mesmo, sendo ainda possí- tura é simples... vou agradecer
velque se debrucesobre outros o facto de receber o clube no
assuntos relacionados com a primeiro lugar do campeonaSAD, ainda que oficialmente to. É importante manter o
ainda não tenha sido nomeado grupo saudável, assumir o fuo novo conselho de adminis- tebol é isto", atirou.

"A mensa9ffill que
vou passar
aos
jogadores,
treinador é
simples...
vou
agradecer o
facto de
receber o
clube em
primeiro
lugar do
campeonato"
"É importante
manter o
grupo
saudável,
assumir o
futebol é
isto"
Frederico
Varandas
Presidente

do Sporting

Expulsão de Bruno em marcha
Comissão de Fiscalização ultimou toda
a fundamentação
jurídica antes de
entregar a pasta
••• O novo Conselho Fiscal
e Disciplinar, liderado pelo
juiz conselheiroJoaquim Baltazar Pinto, vai ter a última
palavra no processo de expulsão de sócio de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho.
De acordo como que O JOGO
apurou, a Comissão de Fisca-

lização deixou ultimada toda
a fundamentação jurídica da
acusação aos dois antigos dirigentes, naquele que foi um
dos seus últimos atos antes de
terminar funções. Esta é baseada nos comportamentos e
atitudes de Bruno de Carvalho eAlexandre Godinho desde a assembleia geral do passado dia 23 de junho, onde o
primeiro foi destituído da
presidência do clube de Alvalade por 71,36% dos votos. O
nosso jornal sabe que o antigo
líder dos leões também pres-

cindiu de apresentar defesa
neste caso.
Em relação aos restantes
membros do Conselho Diretivo acusados no processo -Carlos Vieira, Rui Caeiro, José
Quintela, Luís Roque e Luís
Gestas - não há nada que
aponte para a sua expulsão de
sócios. Recorde-se que esta
sentença já atingiu Bernardo
Trindade Barros e Elsa Tiago
Judas, rostos da Comissão
Transitória da Mesa daAssembleia Geral nomeada por Bruno de Carvalho.

Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho em xeque
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091aPt

Diretor José Manuel Ribeiro Diária Ano 34, n.°201 O facebook.com/diariodesporttvo.ojogo
I O twitter.contjogo
Diretor adjunto Jorge Mata 1,00E NA Inc.

Selecionador gostou da dinâmica
frente à Croácia e não planeia mudanças

Santos
repete

19H45
RTP1
SPORTTVI

Estreia na Liga das Nações com tuna
pedra no sapato: Portugal só venceu
a Itália uma vez em jogos a valer
SPORTING
Frederico Varandas

„k
ANDRÉ JARDINE TREINOU-O NOS
SUB-20 DO SÃO PAULO E DIZ NUNCA TER
VISTO UM CENTRAL TÃO COMPLETO

demarca-se do passado
na tomada de posse

"RESPIRO
SPORTIIIG,
IMAS NAO SOU
O SPORTING"
P1042

BENFICA
Opção de compra
ia está definida

Corchia
custa sete
milhões
FUTEBOL FEMININO
Braga bate Sporting
nos penáltis e conquista
primeira Supertaça

Marcou ao Sudão do Sul e. com Aboubakar em dúvida. será a primeira opção para o ataque

Manga afina pontaria na seleção

fazem história

CASA nnunprs

CEMENTO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

COSMOS

CASA DOLORES

Pulmor

CONSTRUÇÃO

casadolores.com.pt

Guerreiras E23

SANTA MARTA DE PENAGUIAO VILA REAL MIRANDELA CHAVES
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Campeões
batem
minhotos
e lideram
30
23

Sporting
ABC

O Sporting venceu o ABC (30-23), na segunda jornada com Chiuffa
a marcar cinco golos. Os
leões dividem a liderança
com Belenenses, Águas
Santas e Benfica. • s.s.

ANDEBOL

SPORTING Matei Asardn (GR) e Al)osa Cudic
(GR. 1); Pedro baldes (2), Edrnilson Araújo (3),
Bosko Bjelanovic, Carlos Ruesga (4), Frankis
Carol (6), Pedro Solha (3), Tiago Rocha (2),
Carlos Carneiro, Fábio Chiuffa (5), Neven
Stjepanovic (2), Valentin Ghlonea, Ivan Nikcevic
(2), Luis Frade e Matevz Skok.
Treinador Hugo Canela.
ABC Humberto Gomes (GR) e Cláudio Silva
(GR); José Rolo (3). Miguel Baptista (2), Hugo
Rocha (6), Carlos Bandeira. João Peixoto (1),
Nono Silva (2), Carlos Oliveira, Dario Andrade
(2), Eduardo Mendonça, Hugo Rosário (3),
António Ventura, André Rei (4), Francisco Silva
e Rui Ferreira. Treinador Jorge Rito.
LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa.
ÁRBITROS Tiago Correia e João Aranha.
AO INTERVALO 16-10.

ANDEBOL
RESULTADOS
Sp. Horta
Arsenal Devesa 23 - 33
Avanca
21 -28
Aguas Santas
Fale
Boa Hora
33 - 31
Benfica
Madeira SAD
25 - 31
Mala-ISMAI
23 - 27
Belenenses
ABO
Sporting
30 - 23
Fermentões (depois de amanhã) F. C. Porto

CLASSIFICAÇÃO
P J
1 Sporting
6 2
2 Belenenses
6 2
3 Aguas Sentes
6 2
4 Baldio:a
6 2
5 Sp. Horta
4 2
6 ABC
4 2
7 Boa Hora
4 2
3 1
8 F. C. Porto
9 Maia-ISMA1
2 2
10 Avanca
2 2
11 Madeira SAD
2 2
12 Arsenal Deveu 2 2
1 1
13 Faie
14 Fermentem
0 0

l
2
2
2
2
1
1
1
1

F-C
65.46
85-46
62-43
56-45
56-58
49-53
1 55-65
O 27-19
2 43-52
2 44-54
2 44-58
2 46-71
1 31.33
0 0-0

PRÓXIMA JORNADA 5-09-2018
Águas Santas
ABC
Belenenses
Benitca
F. C. Porto
Fafe
Mala-iSMAI

(12/09)
-

Sporting
Arsenal Devesa
Sp. Horta
Fermentões
Boa Hora
Avance
Madeira SAD
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DESPORTO

O Sporting v
venceu ontem o
ABC, por 30-23,
30
na 2.ª jornada
da Liga de andebol
an
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SPORTING FOI
Leões descolaram no
marcador nos últimos
minutos da 1.a parte
e geriram jogo até final

5
3
o

ANDEBOL i
2.° jornada
SPORTING 30-23 ABC
MADEIRA SAI) 25-31 BENFICA
MAIA ISMAI 23-27 BELENENSES
AVANCA 21-28 A. SANTAS
BOA HORA 33-31 AC FAFE

SCP

ARSENAL 22-33 SP. HORTA

30 23

FERMENIÔES dia 12 FC PORTO

CLASSIFICAÇÃO

SPORTING ABC

P1VE

Hugo Canela° °Jorge Rito
GIS EXC

O SPORTING 6 2 2 O O 65-46

0.° BELENENSES

GISEXC

A.CUDIC O
1 O
H. GOMES O
O O
PEDRO VALDES 2 1
JOSÉ ROLO
3 O
CARLOS RUESGA 4 O HUGO ROCHA 6 O
FRANKIS CAROL 6 O NUNO SILVA
? O
PEDRO SOLHA 3 1 DARIO ANDRADE 2 2
CHILIFEA
5 O
HUGO ROSÁRIO 3 O
TIAGO ROCHA 2 O ANDRE REI
4 O
2 2
MATEVZ SKOK O O 0 M. BAPTISTA
3 O JOÃO PEIXOTO 1 O
EDMILSON
O O
B.BJELANOVIC O O A. VENTURA
RU( FERREIRA
OO
N. STJEPANOVIC 2 2
LUÍS FRADE
OO
IVAN NIKCEVIC 2 O

6

2 2 O O 65-46

02 A. SANTAS 6 2 2 O O 62-44

02BENFICA

6 2 2 O O 56-45

Og SP. HORTA

4 1 1 O 1 56-57

Og ABC

4

2 1 O 1 49-53

BOA HORA 4 1 1 O 1
FC PORTO

56-65

3 1 1 O O 27.19

MAIA ISMAI 2 1 O O 2 43-52
C')AVANCA
2 1 O O 2 44-54
f1)2 MAD. SAD 2 1 O O 2 44-58

& ARSENAL
®º AC FAFE

2 1 O O 2 45-71

1 1 O O 1 31-33

02FERMENTOESO

AO INTERVALO: 16-10

0000 0.0

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Próximos jogos

ÁRBITROS: Tiago Correia e João .Aranha

24-JORNADA: FERMENTÕES.FC PORTO (12SET.); 3,
JORNADA: ÁGUAS SANTAS-SPORTING (12 SET.), MAIA
ISMAI-MADEIRA SAD, BENFICA-FERMENTÕES, FC
PORTO-BOA HORA, ABC-ARSENAL, BELENENSES-SP.
HORTA E AC FAFE-AVANCA (15 SET.)

e

f4

AO ATAQUE. Humberto Gomes tenta travar Ciuuffa

DANIEL MONTEIRO

O ABC saiu de Braga com
muitas aspirações na bagagem...
mas chegou a Lisboa e foi devorado pelo Sporting, que soube contornar as dificuldades, gerir grande parte dos momentos do jogo e
alcançar uma vitória tranquila
(30-23) em pleno Pavilhão João
Rocha, em partida a contar para a
2a jornada da fase regular do Campeonato Nacional.
Sob o olhar atento do novo presidente, Frederico Varandas, o
Sporting até nem começou o encontro cia melhor maneira, com a
turma bracarense a dominar a

"MAIS DO QUE GANHAR, FOI
IMPORTANTE TERMOS SAÍDO
DAQUI COM BOAS SENSAÇÕES",
DISSE O TÉCNICO HUGO CANELA

marcha do marcador nas seis mi nutos iniciais. No entanto, os
leões equilibraram a balança,
muito por culpa de dois nomes:
Aljosa Cudic e Frankis Carol. O
guardião parou muitas das investidas do ataque do ABC, enquanto
o lateral-esquerdo esteve impa rável no caminho para a baliza,
acabando por refletir-se no final

do jogo, onde foi o melhor marcador com seisgolos, apar do bracarense Hugo Rocha. Ora, a partida
seguia na toada do equilíbrio, até
que a dez minutos do fim do primeiro tempo chegou o momento
decisivo: os comandados de Jorge
Rito desconcentraram-se, começaram a ter dificuldades em materializar as jogadas ofensivas e o
campeão nacional aproveitou
para descolar, indo para o intervalo com urna vantagem confortável (16-10).
Na segunda metade, os leões,
com uma defesa organizada e
aguerrida, e com um ataque com

bons índices de finalização, geriram a partida até à buzina final,
garantindo uma vitória que lhes
permite subir ao topo da tabela.
Canela com "boas sensações"

O triunfo expressivo frente a um
histórico do andebol português
deixou Hugo Canela satisfeito.
"Mais do que ganhar, foi muito
importante termos saído daqui
com boas sensações", afirmou o
técnico dos leões. Por sua vez, Jorge Rito mostrou-se resignado. "O
Sportingganhou, foi superior... fizemos o jogo possível nesta altura", realçou o técnico do ABC. o:
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REFORÇO

LANCA NA ESTRUTURA
Especialista em coaching
motivacional é o novo
diretor estratégico das
modalidades das águias
VALTER MARQUES

Rui Lança vai integrar a estrutura do Benfica para ocupar o cargo de diretor estratégico para as
modalidades. O especialista, em
coaching motivacional, de 41
anos, ainda não foi oficialmente
apresentado, algo que deverá
acontecer em breve mas, sabe Record, já foi conhecer os cantos à
casa e até foi apresentado a algumas das equipas de pavilhão do
clube da Luz com as quais irá trabalhar. Aliás, o basquetebol, andebol, hóquei em patins, voleibol
e futsal serão mesmo as áreas em
que Rui Lança mais se irá focar,.
cooperando e concertando estratégias de ação diretamente com os
'tem managers' dessas equipas.

Com uni vasto currículo ligado
ao desporto [ver peça ao lado], a
experiência e o conhecimento
nestas matérias foi um fator bastante decisivo para que a escolha
recaísse sobre Rui Lança, o qual
terá responsabilidades perante todos os escalões. Mesmo que desenvolva um trabalho mais direto
com as equipas profissionais,
também os atletas jovens estarão
sob a alçada de Rui Lança, o qual
irá responder diretamente aos
vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Fernando Tavares.
Funções de Tiago Pinto
No verão do ano passado, Tiago
Pinto transitou das modalidades
para o futebol, tendo Carlos Lisboa
deixado de ser treinador do basquetebol para se assumi• a tempo
inteiro como diretor -geral das
modalidades. Agora, Rui. Lança
irá, na prática, assumir o papel que
era de Tiago Pinto. Lisboa está
mais 'esvaziado' de funções. o

APOIO. Rui Lança irá trabalhar com as modalidades de pavilhão

Currículo recheado
e passado no Bonfim
Aos 41 anos, Rui Lança tem um
currículo respeitável. O perito
em liderança nasceu em Lisboa e
faria, depois de licenciar-se em
Ciências do Desporto, o mestrado em Gestão do Desporto. Agora, frequenta o doutoramento
em Comportamento Organizacional no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Politicas da
Universidade de Lisboa e continua a ser voz ativa em vários espaços de comunicação em Portugal, após ter tido um espaço de
opinião em Record. Lança não se
irá estrear no desporto quando
assumir funções no Benfica. Na
época 2016/17, acompanhou a
primeira equipa do V. Setúbal
aquando da passagem de José
Co uceiro pelo banco—o técnico
agradeceu a ajuda de Lança em
2017/18 na hora da saída do cargo
de técnico dos sadinos. Antes, o
especialista em coaching passou
pela Liga, entre 2010 e 2012. Tem
seis livros editados, o último intitula-se 'Guardiola +Mourinho:
Mais do que treinadores'.
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VEM DA ALEMANHA TODAS AS SEMANAS

LONAS NAS MAOS DE ESPECIALISTA
CASTILLO PRONTO PARA O BAYERN

REGRESSO SEM DATA MARCADA
Diretor

Diretor Adjunto

António Magalhães I Bernardo Ribeiro

RUI LANÇA NA ESTRUTURA DAS MODALIDADES
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Portugal

FERNANDO SANTOS
TRANQUILO
"Não há ansiedade"
PEPE SOBRE RUBEN DIAS
"É um miúdo humilde. O futuro passa por ele"
PRETENDE VENCER GRUPO

ANTECIPANDO-SE
À CONCORRÊNCIA
EM JANEIRO

NOVO PRESIDENTE
ESTARÁ ÀS 7H30
EM ALVAIADE
E À TARDE
FALA AO PLANTEL
j NA ACADEMIA
ONTEM JÁ LIGOU
A PESEIRO

HERRERA
h/11) P.30

ABRE-SE VIA DE DIÁLOGO COM CLUBES
QUE CONTRATARAM JOGADORES
QUE RESCINDIRAM UNILATERALMENTE
822/23

O TEMPO VOLTOU

1-1
GUERREIRAS sPortMEN`Jisr‘
GANHAM SUPERTACA
BATE
TÉms DEL POTRO
P.36 E43 NO US OPEN

DJOKOVIC
RENASCIDO
IGUALA SAMPRAS
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SPORTING

GARANTIA APÓS A TOMADA DE POSSE

"Vou exigir
o máximo"
Após ter reforjado o pedido de união do universo
leonino, o presidente destacou a excelência
da sua equipa e prometeu o título no seu mandato
JOÃO SOARES RIBEIRO
E VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES

co não esconde que tem vivido
horas inesquecíveis.
"O meu dever é servir o Sporting o melhor possível e colocar o
clube num patamar superior.
Quando tenho de tomar decisões
sou uma pessoa fria, mas tenho
uma grande paixão. Sei que para
se ser presidente do Sporting é
preciso ter sentido de Estado, e eu
sei que estou preparado devido à
minha equipa", acrescentou antes de reforçar que pretende ter

Frederico Varandas, na tornada de posse, apresentou-se
como um presidente com "espírito de missão" que está preparado
para "o maior desafio da carreira".
"Vamos virar a página" , pediu, no
Auditório Artur Agostinho, revelando-se urna pessoa "determinada" e "exigente", mas prometendo oferecer todas as condições
para que o Sporting volte a atingir
os mais altos patamares.
"Sou muito exigente comigo "PARA SE SER PRESIDENTE
mesmo e vou exigir o máximo a DO SPORTING É PRECISO TER
todos, sejam dirigentes ou atletas, SENTIDO DE ESTADO, E EU
mas dando-lhe as condições ne- SEI QUE ESTOU PREPARADO"
cessárias. Pretendo transmitirlhes confiança e tranquilidade",
afirmou, depois, numa entrevista uma presidência aberta: "Eu vivo
à Sporting TV, na qual destacou a muito bem com a crítica e desejo
excelência dasua equipa: "Fomos um Sporting livre e com direito
uma candidatura realmente in- de opinião. Na campanha eleitodependente. Vou virar a página ral evolui muito com as críticas
para liderar o futebol português, positivas."
não só em termos de princípios
Conta com Benedito
éticos, mas também desportiva
mente", insistiu. Confessando Para Frederico Varandas, o maior
que "nunca teve o desejo de ser desafio será unir uni "clube fragpresidente do Sporting", .o médi- mentado", pelo que não deixou de

OFICIAL. Após
ter assistido à
vitória da equipa
de andebol,
Frederico
Varandas e a sua
equipa foram
investidos no
Auditório Artur
Agostinho, que
estava repleto.
Na cerimónia só
faltaram Sara
Sequeira e Ana
Rita Cunha

FREDERICO
VARANDAS
abrir as portas aos candidatos derrotados, em especial João Benedito. "É importante dar o exemplo.
Nas outras listas estavam sportinguistas que acreditavam que podiam dar o melhor. Não distingo
nenhuma candidatura, mas a do
João Benedito dá-me mais responsabilidade pois teve 36% dos
votos. O Sporting precisa do João
Benedito e de outros grandesatletas com o Carvalho, o Hilário e o
Mamede. Precisamos dos nossos
heróis em casa", defendeu.
Aos associados, o líder ainda
prometeu "ser campeão neste
mandato, se possível já esta época", e lembrou a medalha que recebeu na Taça de Portugalperdida
frente ao D. Aves. "Estou aqui graças a essa medalha. Foi o dique
que me fez avançar", admitiu.

Responsável pelo scouting
vai chegar em janeiro
ra Um dos princípios militares daí, vamos começar a organizar
que Frederico Varandas quer a Academia", sublinhou o méimplementar na Academia é o dico , antes de assegurar que a
espírito de grupo.
formação dará mais trabalho:
"Podemos ter bons treinado- "Temos de investir nas instalares e jogadores, mas se não tiver- ções pois a Academia já não chemos um espírito saudável não ga para as atuais necessidades.
será possível alcançar grandes Em relação à equipa principal
vitórias. É preciso implementar será mais fácil."
Tendo a formação como uma
este espírito começando no roupeiro, passando pelo jogador e das bandeiras da campanha eleipelo team manager. Quando re- toral, o novo responsável máxiinamos todós para o mesmo lado mo dos leões ainda avançou com
torna -se mais fácil", garantiu.
uma novidade nesta área. "O
Reforçando a necessidade de responsável pelo scouting só vai
fazer modificações na Acade- chegar em janeiro, por motivos
mia, o novo líder leonino ainda contratuais, pois encontra-se ao
garantiu que esta reformulação serviço de outro clube", disse,
será feita "com cabeça, tronco e antes de deixar uma última cermembros. O João Pedro Araújo teza aos sócios: "Vou dar máxivai chegar em outubro e, a partir mo para não desiludir."
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MENSAGEM DE ROGÉRIO 4VES

NOVOS ORGAOS
SOCIAIS
Conselho Diretivo
PRESIDENTE
Frederico Varandas
Sódo -E:, 8.808
Idade 38 anos
Naturalidade Lisboa
ofssão3 Médico

CE-PRESIDENTES
Q Francisco Zenha (área financeira)
Pedro José Lancastre (comercial/marketing)
O João Sampaio (área jurídica)
o Maria Serrano Sancho (responsabilidade
social, inclusão e transparência)
e Filipe Osório Sancho (património)

VOGAIS
Y. Francisco Rodrigues dos Santos (núcleos)
0 Miguel Afonso (modalidades)
`)Miguel Nogueira Leite (relações
institucionais)
ORahim Ahamad (internacionalização)
, Alexandre Ferreira (sócios)
O André Bernardo (suplente)
André Cymbron (suplente)

Mesa da Assembleia Geral
PRESIDENTE
ORogério Alves

VICE-PRESIDENTE
OJoão Palma
SECRETÁRIOS
OJosé Manuel Tomás Carvalho
o Pedro Almeida Cabral
°José Costa Pinto
.0 Maria de Lurdes Mealha (suplente)
e Manuel Vinagre (suplente)
eAna Rita Cunha (suplente)

#1441

APELO A UNIA()
O advogado garante
que os associados "não
querem voltar a viver
horas como viveram"
Q O novo presidente cia Mesa cia
Assembleia Geral do Sporting
(MAG), Rogério Alves, fez um apelo "à união", na cerimónia de investidura dos órgãos sociais, mas
não deixou de lembrar os últimos
meses coi t urbadosqueseviveram
em Alvaiade para agradecer o trabailio dos seus antecessores.
"Somos uma instituição Com plexa que também tem desaven
ças, mas não queremos voltar a viver horas como as que vivemos",
vincou o advogado, antes de começar os destaques individuais:
"Quero agradecer a Jaime Marta
Soares, ArturTorres Pereira, Sousa Cintra e João Duque. Estas pessoas tiveram a coragem de levar o
clube num momento dificílimo."
Lembrando que "a união faz a
força", ()dirigente virou o d iscur so para o futuro, e até citou Sérgio

Golinho. "O Sporting precisa de
união para sermos um grupo im
parável. Lembrando o sportinguist a Sérgio Goclinho devo dizer
que agora vamos construir o primeiro dia do resto das nossas vi •
das", acrescentou, antes de subli
nhar a resposta dada pelos associados no ato eleitoral: "Nas eleições, os sócios, que efetivamente
mandam no clube, tiveram a
oportunidade de escolher quem
querem ver a dirigi- lo. Eles opta ram pelo corajoso e resiliente Fre derico Varandas."
Marta Soares emocionado
Antes de Rogério Alves ter tomado
da palavra, coube ao líder cessan te da MAG, Jaime Marta Soares,
despedir -se dos associados, tendo
revelado algumas dificuldades
para conter as lágrimas. "O percurso não foi assim tão fácil, mas
tive ao meu lado pessoas extraordinárias que estiveram sempre
comigo", afirmou, antes de ga
rantir um apoio incondicional a
Frederico Varandas. 4.".

BALTAZAR PINTO

"Vamos ver
os processos"
O novo presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Joaquim Baltazar Pinto, poucos mi nutos depois de ter sido empos sada revelou vontade de lançar
mãos à obra e não deixou de garant irque irá analisar os processos impostos aos membros do
anterior Conselho Diretivo com
" isenção e transparência". "Sou
juiz conselheiro há 40 anos e o
meu trabalho é julgar pessoas.
Vamos anal isar os processos inn
a um e logo vamos ver a penas
adequadas consoante o que fite rara", afirmou o novo responsável leonino que, (mi declarações
à Sporting TV, ainda assegurou
que as decisões serão tomadas
"doa a quem doer" .
Recorde - se que na passada
sexta- feira a Comissão de Fiscalização, além de ter anunciado as expulsões de Elsa Judas e
Trindade Barros, ainda sugeriu
"vivamente" as mesmas penas
para Bruno de Carvalho e Mexand re Godinho.

Conselho Fiscal e Disciplinar
PRESIDENTE
OJoaquim Baltazar Pinto

VICE-PRESIDENTE
OJoão Teives

'amenos EFEnvos
e Frutuoso Pires Mateus
oJosé Pedro Fezas Vital
O Bernardo Foios Simões
o, Pedro do Ó Ramos
Pedro Cabral Nunes

MEMBROS SUPLENTES
o Vasco Matos
o Gabriel Catarino
O Sara Araújo Sequeira

Modalidades
estão controladas
Confessando que na semana
passada já trocou emails
com Miguel Albuquerque em
relação às modalidades, o
presidente revelou-se tranquilo com esta área. "A nível
de pessoas já as temos no
clube, pode ser preciso reforçar pontualmente, mas o Miguel Albuquerque conhece o
clube como a própria mão.
Ele é obcecado por trabalho
e entendemo-nos bem", afirmou Frederico Varandas,
que ainda deixou uma mensagem ao treinador de futebol feminino: "Quero enviarlhe uma palavra de conforto
pois perdemos a Supertaça
nos penáltis. Os dois títulos
principais ainda estão por
conquistar."

COM ALEXANDRE FERREIRA

Direção
foi recomposta
El Durante a campanha elei
toral, Frederico Varandas so
freu urna baixa na sua lista:
Pedro Silveira. Este associado
acabou por afastar-se após
ter sido divulgada uma gravação sua na qual se expressou em termos menos próprios em relação ao novo líder
leonino.
Para compensar esta desis tenc ia foi preciso subir uni dos
suplentes, e a escolha recaiu em
Alexandre Ferreira. À partida
este vogal ficará com o pelouro
dos sócios, mas é possível que
ainda se registe uma alteração
na distribuição destas respon sabilidades. o
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VEM DA ALEMANHA TODAS AS SEMANAS

LONAS NAS MAOS DE ESPECIALISTA
CASTILLO PRONTO PARA O BAYERN

REGRESSO SEM DATA MARCADA
Diretor

Diretor Adjunto

António Magalhães I Bernardo Ribeiro

RUI LANÇA NA ESTRUTURA DAS MODALIDADES
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Portugal

FERNANDO SANTOS
TRANQUILO
"Não há ansiedade"
PEPE SOBRE RUBEN DIAS
"É um miúdo humilde. O futuro passa por ele"
PRETENDE VENCER GRUPO

ANTECIPANDO-SE
À CONCORRÊNCIA
EM JANEIRO

NOVO PRESIDENTE
ESTARÁ ÀS 7H30
EM ALVAIADE
E À TARDE
FALA AO PLANTEL
j NA ACADEMIA
ONTEM JÁ LIGOU
A PESEIRO

HERRERA
h/11) P.30

ABRE-SE VIA DE DIÁLOGO COM CLUBES
QUE CONTRATARAM JOGADORES
QUE RESCINDIRAM UNILATERALMENTE
822/23

O TEMPO VOLTOU

1-1
GUERREIRAS sPortMEN`Jisr‘
GANHAM SUPERTACA
BATE
TÉms DEL POTRO
P.36 E43 NO US OPEN

DJOKOVIC
RENASCIDO
IGUALA SAMPRAS
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