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mais desporto

ANDEBOL
Carlos Resende otimista para o jogo da Supertaça com o Sporting

Um Fórum de
má memória
É quase em casa do último vencedor da Supertaça, ABC, que se realiza a
próxima edição do troféu, domingo, a partir das 17 horas. Antigo jogador e treinador do clube bracarense, este último antes de se transferir para o Benfica, em
2017, Carlos Resende confessou-se «expectante» em relação ao recinto, um pavilhão multiusos dotado de «más condições» no passado. Mudou de nome, é
o Fórum Braga, que o treinador deseja
ver a dar «boa imagem da cidade e do
País». Para o ponta-direita Carlos Martins, um dos reforços desta temporada,
é uma espécie de regresso a um ambiente conhecido, onde estava até assinar pelo Benfica. Também o guarda-redes Borko Ristovski, ex-Barcelona, se
estreia oficialmente pelo clube.

«Somos sempre favoritos»
Benfica confiante para a partida com o Sporting oAposta forte em recuperar troféu perdido
em 2017 oComeçar a época como a última acabou, a conquistar títulos, é palavra de ordem
Por

GABRIELA MELO
Benfica assumiu-se como
favorito a erguer a Supertaça, frente ao Sporting,
domingo, no derby lisboeta agendado em Braga. Palavras do treinador Carlos Resende, ontem, para quem o Benfica
«tem todas as condições para vencer» e se apresenta sempre na condição de favorito.
«Estamos confiantes de que vamos iniciar a época da mesma forma como finalizámos a última. Ou
seja, a conquistar um título», afirmou o central Pedro Seabra, a
acompanhar Carlos Resende, refe-

O

rindo-se a jogos com o Sporting,
em ambos os casos. Para o treinador, que vai mais longe, a equipa «é
sempre favorita» em qualquer circunstância e «tem todas as condições para vencer».
Para isso, Pedro Seabra destacou «a aposta na continuidade»,
que se traduz em «métodos bem
consolidados e modelo de jogo
conhecido». E acrescentou:
«Acreditamos que talvez seja uma
vantagem nossa neste primeiro
troféu da época».
Ainda assim, o Benfica «não está
na máxima força mas, sim, na força possível» , devido às limitações físicas de João Silva, Stefan Terzic e Fábio Vidragom, conforme recordou

Carlos Resende. «É um jogo novo!
Tivemos o cuidado de nos reforçarmos em posições necessárias, muito de leve, porque acreditamos no
valor da equipa. Acreditamos também que esta semana nos pode levar ao sucesso. É uma semana especial, na medida em que se trata de
um jogo especial, porque pode conduzir a um título.» O Benfica soma
cinco Supertaças ao longo da história, das quais a última em 2016 /17.
O Sporting dispõe de três e discutiu o troféu no último ano.
A equipa está animada após
vencer o Torneio Internacional de
Viseu, domingo, quando o Sporting
nem atingiu a final. Mas Carlos Resende desvalorizou a importância

dos resultados de pré-época, detendo-se mais na indefinição diretiva do Sporting. «Acaba sempre
por influenciar, negativa ou positivamente! Trata-se de um clube
rival, mas sendo uma pessoa do
desporto, desejo equipas saudáveis, para contribuirem para o crescimento da modalidade.»
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mais Andebol
O FC PORTO. Venceu o espanhol BM
Aranda, por 37-13 (16-6 ao intervalo),
no Pavilhão Comendador Adelino Dias
Costa, em jogo do Torneio
Internacional de Estarreja. Miguel
Martins (10 golos) e Miguel Alves (5)
foram os melhores marcadores.
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AGENDA

HOJE
CANOAGEM
Campeonatos do Mundo
Montemor-o-Velho, até dia 26.
AMANHA
ANDEBOL
Torneio da Póvoa
Com a participação das equipas do Fafe, G. Santo Tirso,
Boavista e Póvoa Andebol/Bodegão, no Pavilhão Municipal
da Póvoa de Varzim, até dia 26.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt
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Andebol

Benfica e Sporting disputam Supertaça em Braga
No domingo, Benfica e Sporting disputam a Supertaça de andebol, no Forum Braga, a partir das
17 horas. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante dos ‘leões’, que marca o
arranque da época 2018/2019, o técnico das águias disse que ainda não sente a equipa na plenitude das capacidades, mas acredita que está preparada para vencer a prova.
“Chegamos na força possível. Não estamos na máxima força, mas o Benfica tem todas as condições para vencer”, começou por referir Carlos Resende, fazendo alusão aos lesionados João Silva,
Terzic e Vidrago. O clima instável que o Sporting tem passado mereceu comentários do técnico,
que cumpre o segundo ano no clube da Luz, ao admitir que pode influenciar dentro de campo,
sem esquecer de desejar tempos melhores. “Acaba sempre por influenciar, seja de forma negativa ou positiva. Sendo de um clube rival, mas sendo uma pessoa do desporto, o desejo é que todos os nossos rivais desportivos estejam bem, tenham saúde financeira, porque nós só conseguimos melhorar se estivermos num ambiente forte”, declarou.
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Quatro equipas Juvenis
vão competir em Lamego
nos dias 1 e 2 de Setembro
Andebol
Torneio Cidade de Lamego

Integrado no programa das
festas em honra de Nossa Senhora do Remédios, o Andebol
Clube de Lamego organiza,
nos dias 1 e 2 de Setembro,
mais uma edição do ‘Torneio
Cidade de Lamego’, em Juvenis masculinos.
A prova vai desenrolar-se no
Pavilhão Multiusos da capital
do Douro Sul e com quatro
equipas participantes. Além do
conjunto anfitrião (AC Lamego), FC Porto, Feirense e
Benfica completam o quadro
competitivo do torneio.
A organização convidou o
actual treinador da equipa sé-

nior masculina do Benfica e
antigo internacional português
de andebol, Carlos Resende,
para apadrinhar o torneio.
Trata-se de mais uma competição de qualidade para a
promoção e desenvolvimento
do andebol na cidade e região
lamecense. Para incentivar os
mais jovens à prática da modalidade , os organizadores incluíram no programa um jogo
entre equipas do escalão de infantis femininos.
O evento vai também ser
aproveitado para a realização
de uma acção de formação, ao
longo do fim-de-semana, destinada aos treinadores e acreditada pelo Instituto Português
do Desporto e Juventude. |
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AC Lamego e NA Penedono
protagonizam dérbi no
arranque do campeonato
Andebol
Nacional de Juvenis

Foram já sorteados os calendários de jogos da 1.ª Divisão
do Campeonato Nacional de
Juvenis masculinos e a Associação de Andebol de Viseu
está representada, na Zona 2,
da 1.ª fase, com as equipas do
Andebol Clube de Lamego e o

Núcleo de Andebol de Penedono.
Curiosamente, o sorteio caprichou em colocar frente a
frente as duas equipas do distrito na primeira jornada, com
os lamecenses a receberem a
representação de Penedono
no Pavilhão Álvaro Magalhães,
na capital do Douro Sul, a 22
de Setembro. |
20/10

CALENDÁRIO
NACIONAL
DE JUVENIS

1.ª Divisao - 1.ª Fase - Zona 2

22/09

1.ª JORNADA 10.ª

24/11

FC Gaia-CD Feirense
AC Lamego-NA Penedono
FC Porto-Est. Vigorosa
Col. Carvalhos-Boavista FC
FC Infesta-Académico Porto
29/09

2.ª JORNADA 11.ª

01/12

CD Feirense-NA Penedono
FC Gaia-FC Infesta
Acad. Porto-Col. Carvalhos
Boavista FC-FC Porto
Est. Vigorosa-AC Lamego
06/10

3.ª JORNADA 12.ª

08/12

FC Infesta-CD Feirense
NA Penedono-Est.Vigorosa
AC Lamego-Boavista FC
FC Porto-Académico Porto
Col. Carvalhos-FC Gaia
13/10

4.ª JORNADA 13.ª

15/12

CD Feirense-Est. Vigorosa
FC Infesta-Col. Carvalhos
FC Gaia-FC Porto
Acad. Porto-AC Lamego
Boavista FC-NA Penedono

5.ª JORNADA 14.ª

12/01

Col. Carvalhos-CD Feirense
Est.Vigorosa-Boavista FC
NA Penedono-Acad. Porto
AC Lamego-FC Gaia
FC Porto-FC Infesta
27/10

6.ª JORNADA 15.ª

19/12

CD Feirense-Boavista
Col.Carvalhos-FC Porto
FC Infesta-AC Lamego
FC Gaia-NA Penedono
Acad. Porto-Est .Vigorosa
01/11

7.ª JORNADA 16.ª

26/01

FC Porto-CD Feirense
Boavista FC-Acad. Porto
Est .Vigoros-FC Gaia
NA Penedono-FC Infesta
AC Lamego-Col. Carvalhos
03/11

8.ª JORNADA 17.ª

02/02

CD Feirense-Acad. Porto
FC Porto-AC Lamego
Col. Carvalhos-NA Penedono
FC Iinfesta-ESt.Vigorosa
FC Gaia-Boavista FC
17/11

9.ª JORNADA 18.ª

09/02

AC Lamego-CD Feirense
Acad. Porto-FC Gaia
Boavista FC-FC Infesta
Est. Vigorosa-Col. Carvalhos
NA Penedono-FC Porto
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Filipa Correia
Jogadora de andebol do Benfica
É uma das mais recentes contratações feitas na Madeira
por clubes nacionais. Depois
de quatro épocas no andebol
do Madeira SAD, a jogadora
madeirense acaba de assinar
pelo Benfica.
Aos 30 anos, o desafio é certamente enorme e reflete o
esforço de uma carreira iniciada no Clube Desportivo
Bartolomeu Perestrelo com
passagens pelo Clube Sport
Madeira, Académico FC,
Maiastars.
A estudar em Lisboa, num
mestrado em Educação Física,
a atleta junta o lado académico à carreira e ao seu clube
de coração. Assume que será
mais fácil e espera contribuir
com a sua experiência.

.1
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UL:

4 O Benfica disputa a Supertaça contra o Sporting no domingo. Será o arranque oficial da
temporada e o treinador encarnado diz que a sua equipa está preparada

Pressão de vencer
imposta por Resende
Para o dérbi contra os
leões, Carlos Resende não
pode contar com três
jogadores, que recuperam
de lesões: o central João da
Silva, o lateral-direito
Stefan Tarzic e o pontaesquerda Fábio Vidrago
MIGUELGOUVELAPEREIRA

*em A época oficial do andebol português começa no domingo, em Braga, com adisputa da Supertaça, num jogo que
vai opor o Sporting ao Benfica,
campeão nacional e vencedor
daTaça de Portugal, respetiva- .
mente. Para o treinador encarnado, Carlos Resende, háuma
pressão de ganhar imposta...
por ele.
"Quando saí do ABC para o
Benfica, era porque ia ter melhores condições para fazer
aquilo de que gosto no ande- •cr;,
bol: ganhar. Uma equipa que ,?.>
faz este investimento e con- Carlos Resende diz ter a equipa preparada para conquistar a Supertaça
trata os jogadorés que pretende tem condições para ven- tendíamos carenciadas. Esta é benéfica para o Benfica. "Se os financeira para fazer bons incer", explicou o técnico, que uma semana que nos pode resultados forem positivos, vestimentos", comentou.
no domingo passado venceu o conduzir a um título."
dizem que o grupo se uniu; se
Pedro Seabra, central que
Torneio de Viseu - onde o
Questionado sobre a crise forem negativos, é porque representou o Sporting no iníSporting foi quarto e último diretiva dos leões, Resende prejudicou. Não sou a pessoa cio da carreira e foi campeão
-e se diz preparado para o dér- acredita que pode interferir mais indicada para falar sobre pelo ABC antes de rumar à
bi: "Tivemos o cuidado de nos no rendimento do adversário, o assunto, mas só espero que Luz, diz que vai voltar a Braga
reforçar nas posições que en- mas não quer dizer que seja os nossos rivais tenham saúde para "uma competição espe-

11
"Não
valorizo
muito os
encontros
de préépoca.
Essesjogos
de treino
servem,
sobretudo,
para testar"
Carlos
Resende
Treinador
do Benfica

ciai". "Vamos enfrentar um
adversário com imensa qualidade, mas acreditamos que
vamos iniciar esta época da
mesma forma que terminamos aúltima: coma conquista
de um troféu", realçou o central benfiquista.
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FC PORTO FECHOU
PRÉ-ÉPOCA COM GOLEADA
O FC Porto fez ontem o seu último jogo de préépoca, batendo os espanhóis do BMAranda,
por 37-13, em jogo do Tomeio Internacional de
Estarreja. Miguel Martins (10 golos) e Miguel
Alves (5) foram os melhores marcadores dos
portistas, que ao intervalo já venciam por 16-6.
A equipa de MagnusAndersson irá abrir o
campeonato na próxima quarta-feira,
recebendo o Madeira SAD.
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A Associação de Andebol não tem candidatos para substituir Mário Bernardes, que não vai a votos. Se
não aparecer uma lista, a associação corre o risco de ser gerida pela Federação.
A Associação de Andebol de Leiria (AAL) não tem candidatos para substituir Mário Bernardes, que
dirige a instituição há quase 20 anos. O dirigente já fez saber que não se recandidata e após a
realização de uma Assembleia Geral para eleger uma nova direcção não apareceu qualquer lista.
Com a nova época à porta, se a situação não se inverter, Leiria corre o risco de ver a Federação de
Andebol de Portugal assumir, a partir de Lisboa, a gestão da Associação, nomeando directores para o
efeito.
Mário Bernardes explica que a sua vida profissional mudou e deixou de "ter tempo", pelo que não tem
condições para continuar à frente da AAL, onde não era remunerado. "Também já é tempo de dar a
vez a outros e de aparecer gente nova, com outras ideias. O mandato termina este ano e quisemos
antecipar as eleições para que uma nova direcção pudesse começar já a preparar a próxima época,
mas não apareceram listas", afirma.
A preocupação do presidente foi aprovar as contas - passaram com a abstenção dos clubes -, para
deixar esse assunto resolvido. "Levantaram-se alguns problemas, porque mudámos de técnico de
contas e o novo gabinete não estava ainda muito por dentro do funcionamento de uma associação",
justifica Mário Bernardes, garantindo que prestou todos os esclarecimentos pedidos, embora admita
que a prestação de contas foi feita "um bocado à pressa", precisamente para se poder marcar
eleições.
Os dois principais clubes de Leiria, Juve Lis e Sismaria, consideram que tem havido um "marasmo nos
últimos anos", o que não entusiasma e até trava o aparecimento de interessados para assumir o cargo
de presidente.
Célia Afra considera que são os "clubes o motor do andebol da região" e que a associação não
contribuiu para o "crescimento da modalidade". "Não aparecem novos clubes, nem técnicos de
formação" e a gestão "limita-se à organização de provas. São os clubes que têm feito o seu grande
trabalho", lamenta.
"Não são os clubes que estão em desarmonia com a associação. Houve muito laxismo da parte da
associação. O Mário tem uma lógica que se cinge à gestão do dia-adia. Não houve trabalho que
permitisse melhorar o andebol.
LER MAIS
Faça login para ler a totalidade do artigo ou registe-se e aceda à versão integral deste texto
23 Agosto 2018
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ANDEBO

P

Carlos Resende, técnico
do Benfica, tem maiores
responsabilidades na
época que se aproxima
ALEXANDRE REIS

Ea O treinador do Benfica, Carlos
Resende, tem pressão acrescida na
temporada que está prestes a co meçar, com a disputa da Supert aça, este domingo, frente ao bicampeão Sporting, em Braga.
"Há sempre muita pressão, ten do em conta o investimento que o
Benfica faz na modalidade, contratando os jogadores necessários
para aquilo que entendemos fazer
mais falta. Mas é algo normal, a
maior pressão é imposta por mim.
Quando saí do ABC, foi como pressuposto que esta equipa me daria
mais condições para aquilo que me
dá mais prazer, que é ganhar",
consideniu Resende.
As expectativas são boas para o

dérbi frente aos leões, a quem os
encarnados ganharam a final da
Taça na época transata: "Temos
condições para vencer e, por isso,
considero que so mos favoritos."
Seabra confiante
Pedro Seabra, central das águias,
diz que tudo será mais fácil esta
temporada: "A pré-época tem
corrido bem, dentro do que estávamos à espera. Todos conhecemos os métodos do treinador e o
treinador conhece bem os seus
atletas, numa aposta do clube na
continuidade. Com sistema e modelo de jogo consolidados, será
uma vantagem para nós", susten tou o internacional, durante uma
sessão abertadas águias à comuni cação social.
Seabra também está crente
quanto ao dérbi: "Respeitamos o
Sporting, que tem imensa qualida de, mas acreditamos no nosso valor e nas nossas armas, confiantes
em começar a nova época da mes-

AMBICIOSO. Carlos Resende está no Benfica para ganhar

ma maneira como terminámos a
última, ouseja, comum título. Será
importante ganhar, tendo em
conta o resto da época, procurando conquistar as provas internas e

chegar longe na Taça EHF. O
Sporting mudou alguns jogadores,
mas manteve o treinador. Esperamos uma filosofia idêntica à da
temporada anterior." e
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TORNEIO DE ESTARREJA

Triunfo robusto
dos dragões
Ee O FC Porto goleou (37-13)
ontem os espanhóis do Villa
Aranda, em jogo de preparação
disputado no Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, a
contar para o Torneio Internacional de Estarreja. Miguel
Martins (10 golos) e Miguel Al ves (5) foram os melhores marcadores da equipa azul e bran ca, que ao intervalo vencia por
10 golos (16-6). Os portistas,
recorde - se, empataram (32 32) na véspera, frente ao
Chekhovskiye Medvedi, crónicos campeões da Rússia.
A equipa orientada pelo treinador sueco Magnus Anders son defrontará no dia 29 o Madeira SAD no Dragão Caixa, em
jogo antecipado da 1" jornada
da fase regular do campeonato
nacional. Segue se a receção aos
romenos do Potaissa Turda, na
P mão dal" ronda da Taça EHF,
a 2de setembro.

Página 12

