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PEDRO BENAVENTE/ASF 

Leões lançam-se a novo título 
Sporting desloca-se aos Aço-

res para defrontar Sp. Horta; 
Benfica recebe o Maia/ISMAI 

Após o campeonato nacional se 
ter iniciado na quarta-feira com a 
receção do FC Porto ao Madeira, 
SAD, a primeira jornada realiza-se 
maioritariamente hoje, com o 
Sporting a viajar até aos Açores 
para defrontar o Sp. Horta «O nos-
so único e grande objetivo é sermos 
novamente vencedores. Vamos jo-
gar no campeonato e depois na 
Liga dos Campeões, o que é fantás- 

tico. Sabemos que o Horta vai es-
tar totalmente motivado, mas so-
mos mais fortes e os favoritos para 
a partida. «O adversário joga maio-
ritariamente em 6-0 e manteve 
quase todos os seus atletas, mas 
vamos mostrar o nosso real valor 
dentro da quadra e fazer um bom 
jogo», afirmou o treinador dos 
leões, Hugo Canela. 

Já o Benfica recebe o Maia/ IS-
M AI. «Pode haver uma tendência de 
desvalorizar o adversário e no cam-
po teórico somos mais fortes, mas 
atendendo a essa diferença e ao res- Carlos Resende e Hugo Canela  

CALENDÁRIO 
--> Andebol 1 --> la jornada 
Benfica-Maia/ISMAI hoje, às 16.15 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 
Belenenses-Arsenal Devesa hoje, às 17 h 
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo  
ABC-Avanca hoje, às 17.30 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Águas Santas-Boa Hora hoje, às 18 h 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia 
Sp. Horta-Sporting hoje, às 21 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores 
AC Fafe-CCR Fermentões dia 26, às 21 h 
Pavilhão Municipal de Fafe  
FC Porto -Madeira, SAD 27-19 

peito necessário, temos de entrar 
concentrados», advertiu o treina-
dor Carlos Resende. Expectativa em 
torno do estreante Fermentões. 
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ANDEBOL 
FC Porto prepara 
receção a romenos 
O FC Porto defronta amanhã os 
romenos do Potaissa Turda, na 
primeira mão da primeira ronda de 
qualificação para a Taça EHF. «Temos 
muita informação sobre eles Vai ser 
um jogo muito difícil, mas ao mesmo 
tempo muito engraçado. Os jogos 
internacionais são diferentes até a 
nível de arbitragem, uma vez que é 
permitido mais dureza», disse o 
treinador Magnus Andersson. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho recebe hoje, às
17.30, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o Avanca, e pelas 17 horas
o Arsenal da Devesa visita o Be-
lenenses, na primeira ronda do
Andebol 1. 

Também a contar para esta pri-
meira jornada, o dérbi minhoto
Fafe-Fermentões foi adiado, a
pedido do clube vimaranense,
para o dia 26 de Setembro.

Na recepção dos academistas
ao Avanca antevê-se um jogo
tendencialmente equilibrado,
tendo em conta que os dois clu-
bes se defrontaram no Torneio
de Águas Santas, tendo os mi-
nhotos ganho por apenas um go-
lo (24-23). Por outro lado, é pos-
sível que no torneio maiato as
equipas - ambas com remodela-
ções mais ou menos significati-
vas - não tenham "aberto o jo-
go", isto é, tenham guardado na

manga trunfos a jogar hoje, tanto
no que concerne à organização
defensiva como às acções ata-
cantes.

Na deslocação do Arsenal da
Devesa ao Restelo, os bracaren-
ses, que procuraram, sem êxito
adiar, deverão experimentar difi-

culdades, considerando o êxodo
de jogadores que a equipa orien-
tada por Domingos Nunes so-
freu durante o defeso.

O Benfica, que joga em casa
com o ISMAI é favorito, assim
como o Sporting também tem
todos os ventos a seu favor na
deslocação aos Açores para jo-
gar em casa do SC Horta.

Em jogo antecipado, pr razões
de compromisssos europeus dos
‘Dragões’, o FC Porto recebeu o
Madeira SAD e cumpriu, como
se esperava, com um triunfo ex-
pressivo.

ABC/UMinho recebe Avanca 
na abertura do campeonato
HOJE, ÀS 17.30, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMInho joga em casa com o Avanca, em partida a
contar para a ronda inaugural do Andebol 1. Arsenal da devesa joga em Lisboa com o Belenenses.

DR 

Jovem pivot Eduardo Mendonça, um dos reforços do ABC/UMinho

29 DE AGOSTO
FC Porto, 27 - Madeira, 19

HOJE
16.15
Benfica - Maia/ISMAI 

17.00
Belenenses - A. Devesa 

17.30
ABC/UMinho - Avanca 

18.00
Á. Santas  - Boa Hora

21.00
SC Horta - Sporting  

26 DE SETEMBRO
Fafe - Fermentões

1.ª jornada
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Seleção 
Nacional 
masculina 
de sub18 
de andebol 
de praia 
estagia 
em Espinho 

Na preparação para os 
Jogos Olímpicos da Juventu-
de, a decorrer em outubro de 
2018, a Seleção Nacional Sub-
18 masculina de andebol de 
praia vai realizar um estágio 
em Espinho, de 3 a 7 de se-
tembro. 

Os nove atletas chama-
dos ao estágio, concentram-
se dia 3 de setembro, às 14 
horas, em Espinho. 

A estrutura da Seleção 
Nacional conta com três 
espinhenses, o selecionador 
nacional, Paulo Félix e os trei- 

nadores João Pinhal e Rui 
Rodrigues, bem como do jo-
gador do Futebol Clube do 
Porto, André Sousa. A equi- 

pa técnica conta, ainda, com 
o treinador Pedro Pereira. 

Eis os atletas convocados: 
Miguel Neves (Avanca),  

Nuno Brito (ABC Braga), João 
Gonçalves (S. Bernardo), 
Diogo Ferreira (FC Gaia), 
Nuno Almeida (FC Porto),  

André Sousa (FC Porto), 
André Silva (FC Porto), Rafael 
Paulo (Sporting) e Salvador 
Salvador (Sporting). 
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...com legen • a! A Escola de Formação de Espinho 'Os Tigres' encerrou a época de andebol e praia com uma festa, que começou 

Foto VÍTOR LANCHA ao princípio da manhã e terminou ao final da tarde, nos campos de andebol próximo da praia da Rua 37 
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A Artística de Avanca/BioRia
estreia-se, hoje (17h30), na edi-
ção 2018/2019 do Campeona -
to Nacional de Andebol 1, sen -
do que não terá tarefa fácil para
iniciar a época a vencer, uma
vez que o sorteio ditou que co-
mece o campeonato no recinto
do ABC, um dos históricos da
modalidade.

Em ano de mudanças - o
trei nador Carlos Martingo saiu
após liderar o clube ao inédito
quinto lugar na última época,
tendo sido substituído por Nu -
no Silva, sendo que se regista-
ram, também, várias saídas de
atletas influentes -, a Artística
de Avanca realizou uma boa
pré-época, conseguindo  algu-
mas vitórias frente a forma-
ções fortes, o que faz antever
que possa estar bem, esta
tarde, num dos recintos mais
difíceis para se jogar no princi -
pal campeonato nacional. |

Artística de
Avanca joga
hoje em Braga
Andebol
Campeonato Nacional 1
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ANDEBOL 1 ARRANCA 
COM DÉRBI MINHOTO
Arranca, hoje, para as equipas 
minhotas, o Andebol 1, com 
um dérbi entre o AC Fafe
e o CCR Fermentões. O ABC/
/UMinho recebe o AA Avanca. 
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O 
AC Fafe recebe, es-
ta noite, a partir das 
21h00, o CCR Fer-
mentões, em parti-

da relativa à 1.ª jornada 
do Andebol 1.

A turma vimaranense 
ascendeu, esta tempora-
da, ao principal campeo-
nato de andebol luso.

O ABC/UMinho joga 
mais cedo, pelas 17h30, 
no Flávio Sá Leite, com 
o AA Avanca.

Eis os jogos de hoje:
Benfica-Maia/ISMAI 

(16h15), Os Belenenses-Ar-
senal da Devesa (17h00), 
ABC/UMinho-AA  Avanca 
(17h30), Águas Santas-Boa 
Hora FC (18h00), SC Hor-
ta-Sporting CP e AC Fafe-
-CCR Fermentões (ambos 
às 21h00).

andebol 1 - jogos de hoje

CCR Fermentões em Fafe
e ABC recebe AA Avanca

ABC/UMinho estreia-se com a receção à turma de Avanca
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ABC TESTADO 
PELO AVANCA 
EM CASA 
Jornada começou com 
triunfo portista e prosse-
gue com destaque para o 
jogo entre o quarto e o 
quinto da última época 

***Depois de a época ter co-
meçado como Benfica a ven-
cer a Supertaça, a equipa da 
Luz entra no campeonato a 
jogar em casa com o ISMAI na 
primeira jornada, que abriu, a 
meio da semana, com a vitória 
do FC Porto na receção ao Ma-
deira SAD. Em Braga, o ABC, 
quarto em 2017/18, fez a ante-
visão ao jogo com o Avanca 
(quinto) e o técnico Jorge Rito 
foi claro: "O Avanca tem bons 
executantes e, portanto, va-
mos ter um jogo difícil". "Ape-
sar de estarmos num ciclo de 
renovação, acreditamos em 
nós", acrescentou Nuno Silva, 
treinador do Avanca. A ronda 
fecha com ocampeãoSporting 
a jogar nos Açores. 

ANDEBOL1 

FC Porto-Madeira SAD 27-19 
HOJE, 01/09/2018 
Benflca-ISMAI (17h00) 

ABC-Avanca (17030) 
Belenenses-Arsenal (17000) 

Aguas Santas-Boa Hora (18000) 
Sp.Horta•Sporting (21h00) 

x,POMMA IO” 
Sábado, 08/09/2018 
ISMAI-Belenenses (19h00) 
Madeira SAD-Benfica (17h00) 
Avanca-Aguas Santas (18h00) 

Sporting-ABC (18h00) 

Arsenal-SC Horta (17000) 

Boa Hora-AC Fafe (18h00) 

12/09/2018 
Ferrnentões-FC Porto (21030) 
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A! 
Campeonato Nadonal 
jornada: Benfica-Maia/ISMAI, 
16h15; Belenenses-Arsena1,17h00, 
ABC-Avanca,17h30; Águas Santas-
Boa H ora,18h00, Sporting da 
Horta-Sporting, 21h00. 

Volta a Espanha - 8.a etapa: 
Linares-Almadén (195,1km), com 
a participação de ciclistas 
portugueses. 

FUTEBOL 
1 Liga-4 .3  Jornada: Belenenses-
V. Setúba1,16h30; Santa Clara-
Boavista,19h00; Sporting-
Feirense, 21h00. 
II Liga - 4a jornada: Académica-
Benfica,11h15; Mafra-Oliveirense, 
16h00; Braga B-Penaf ie1,17h00; 
FC Porto B-Ac.Viseu,17h00; Cova 
Piedade-Estori1,17h00. 
Campeonato de Portugal -Série 
A - 4.a Jornada: Felgueiras-
Mirandès; Merelinense-Gil 
Vicente. Série D: Armacenenses-
Praiense. Jogos às 17h00. 
Liga Revelação - 4.3Jornada: 
Benfica-Feirense,11h00; 
Portimonense-Aves,11h00; V. 
Guimarães-V. Setúba1,17h00. 
Juniores A-1 Divisão -Zona 
Norte -3.a Jornada: FC Porto-Rio 
Ave,11h00; Aves-Freamunde, 
11h00; Boavista-V. Guimarães, 
17h00; Braga-Feirense.17h00; 
Leixões-Gil Vicente,17h00; P. 
Ferreira-Beira-Mar,17h00. Zona 
Sul: Marftimo-Benfica,16h00; 
Académica-Sporting, 17h00; 
Alverca-Estor11,17h00;C. Piedade-
Tondela,17h00;Leiria-Alcanenen-
se,17h00. 
Juniores A- II Divisão - Série A — 
2.a Jomada - Famalicão-Caçadores 
Taipas; Vizela-Chaves; Moreirense-
Barroselas; Maria Fonte- 

Merelinense; Bragança-Varzim. 
Série B,Cesarense-Nacional 
(16h00);Abarnbres-Padroense; 
Amarante-Penafiel;Trofense-
Lamego; Nogueirense-Sp. Espinho. 
Série C: Naval-Anadia; Eirense-
Vildemoinhos;Sabugal-Gafanha; A. 
Viseu-UDOliveirense; BC Branco-
Pombal.SérieD: Portalegrense-
Moçarriense; Loures-Real; 
Sacavenense-Vilafranquense; 
Sintrense-Marinhense; Torreense-
Alcobaça.Série E: Casa Pia-
Pinhalnovense; Barreiren.se-Oeiras; 
Olhanense-Amora; Louletano-
Farense; Linda-A-Velha-Juventude. 
Jogos às17h00. 
Juniores B - Série A- 3.a 
Jornada: Barroselas-Rio Ave; 
Cachão-Chaves; Gil Vicente-P. 
Ferreira; Moreirense-Vianense; 
Palmeiras-Famalicão; V. 
Guimarães-Braga. Série B: 
Anadia-Lus. Vildemoinhos; Sp. 
Espinho-Sousense; Leixões-
Boavista; Guarda-Académica; 
Tondela-Feirense. Série C: B. 
Valongo•M.Grande; Caldas-Elvas; 
Leiria-Naval 1893; Sacavenense-
Loures; Sintrense-CADE; 
Sporting-Almeirim. Seriei): 
Barreirense-L. Évora; Estoril-Casa 
Pia; Pinhalnovense-Olhanense; 
Portimonense-Despertar; Real-V. 
Setúbal; Benfica-Belenenses 
(19h00). Jogos às 11h00. 

Taça Cidade de Viseu: Fundão-
Benf ica,11h00; Viseu 2001-
Sporting,16h30. Jogos no 
Pavilhão Cidade de Viseu.. 

TÉNIS 
US Open (Nova Iorque), com 
a participação de João Sousa, 
a decorrer até dia 09. 

TODO-O-TERRENO 
Desafio Rota 40, em Tucumán 
(Argentina), coma participação 
de Paulo Gonçalves, a decorrer 
até dia 31. 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 76563602 01-09-2018
g-g4g!:1"Igg--gt 

g I 

 I_  Carlos Resende, 
treinador do Benfica, afirma 

I/ 
sem pudor que na última 
época podia "ter feito melhor"  
e assume a "vontade de crescer" 

ETERNO 

Em 2000, Portugal 
conseguiu a melhor 
performance de sempre 
num Europeu de andebol. 
Ao sétimo posto da equipa 
nacional somou-se a 
presença de Carlos Resende 
no sete ideal, como melhor 
lateral-esquerdo 

PALMARES 
PODE SER HISTORK0 
Carlos Resende cumpriu no 
ABC e no FC Porto a sua 
carreira sénior como jogador. 
Somou sete campeonatos 
nacionais, cinco Taças de 
Portugal, três Taças da Liga e 
três Supertaças. Como 
técnico, já ganhou uma Taça 
de Portugal e um campeona-
to por FC Porto eABC, mais 
uma Taça Challenge em 
Braga. Ganhar pelo Benfica 
colocá-lo-á num patamar 
notável no andebol nacional. 

É lisboeta, mas fez carreira 
e foi campeão por FC Porto 
eABC. Na Luz encontrou 
uni projeto de longo prazo 
e de confiança na forma-
ção. Ser campeão por três 
dubes distintos é para ele 
um "número engraçado" 

Fm:muco Mirror.° 
••• Carlos Resende abriu o 
livro a OJOGO. Disseque leva-
ria aqueles que formou noABC 
e tem agora no Benfica para 
qualquer equipa do mundo, 
antes de falar ao plantelno cír-
culo de meio-campo do pavi-
lhão da Luz: "Foi bom ganhar-
mos a Supertaça, mas o Spor-
ting foi superior na transição 
ofensiva". Eis um exemplo da 
exigência do técnico encarna-
doe melhorjogadorde sempre 
do andebol nacional. 
Como caracteriza a 
primeira temporada na 
Luz? 
—Foi interessante, contudo 
um pouco longe das expecta-
tivas. Queríamos vencer o 
campeonato, a Taça de Portu- 

gal e ir mais longe nas compe-
tições europeias. Consegui-
mos a Taça. No campeonato 
[segundo] e na EHF [ficou-se 
pela primeira eliminatória] fi-
cámos um pouco abaixo. 
O Benfica ganhou agora a 
Supertaça, depois da Taça 
de Portugal, ambas ao 
Sporting. Mas acabou por 
ser derrotado nos jogos na 
Liga. 
—Fizemos um campeonato a 
duas velocidades: uma veloci-
dade fantástica contra todos os 
adversários, mas não o Spor-
ting. Esse foi o momento mar-
cante para o segundo lugar. 
E esta vitória foium 
bálsamo? 
— O campeonato e a Taça de 
Portugal serão bem mais difí-
ceis do que a Supertaça. Saben-
do que temos qualidades, há 
espaço para desenvolvimen-
to. 
Teve de mudar muita coisa 
quando chegou à Luz? 
—Não, há uma estrutura e um 
bom plantel. O clube oferece 
condições mais do que sufi- 

cientes para lutar pelo título. 
Quando isso acontece, temos 
de reconhecer que o nosso tra-
balho não foibem conduzido. 
Tinha condições para ter feito 
melhor. 
O maior "reforço" deste 
Benfica é cumprira sua 
segunda época na Luz? 
—O maior reforço foi manter 
a equipa. Não se consegue de 
um momento para o outro 
construir tudo de raiz. É um 
processo moroso. A Direção 
trabalhou bem. 
O Benfica só se reforçou na 
baliza e na ponta-direita. O 
guarda-redes Borko 

"O Benfica oferece 
condições 
suficientes para 
lutar pelo titulo" 
CarlosResende 
Treinador do Benfica 

Ristovski pode ser decisi-
vo? 
—Houve confiançaesó melho-
ramos as posições com carên-
cias. O Borko traz um patrimó-
nio ligado ao andebol. A estra-
tégia assumida era ter os me-
lhores atletas portugueses e re-
forçá-los com atletas de valor 
internacional. Borko encaixa 
perfeitamente. Foi campeão 
em vários países, teve bons re-
sultados na seleção da Macedó-
nia e esteve no Barcelona. 
Carlos Martins chegou do 
ABC, como tantos outros. 
Já o queria no ano passado? 
—É verdade. Nãoé público, es-
tou a dizê-lo pela primeira vez. 
Quando assinei pelo Benfica, 
estava a preparar a temporada 
doABC. Nesse mesmo dia, dis-
se quais os atletas que gostava 
de levar para qualquer equipa 
do mundo que treinasse. O 
Carlos era um desses. Na altu-
ra fez-se uma proposta por ele, 
mas o Carlos, reveladorda per-
sonalidadee carácter, resolveu 
cumprir o contrato noABC até 
final. Este tipo depersonalida- 

de, genuína, interessa-nos. 
É lisboeta com raízes em 
Cinfães do Douro e esteve 
3o anos no Porto. Como foi 
voltar a Lisboa? 
—O Benfica fez-me um convi-
te irrecusável, permitiu-me en-
calar o andebol de uma forma 
mais preenchida. Deu-me con-
dições de trabalho que o ABC 
não conseguia e isso desequili-
brou. Há uma diferente capaci-
dade de contratação, de condi-
ções de treino, de análise. 
O Sporting abordou-o? 
—O Benfica convidou-me e 
esse foi o convite que aceitei. 
Seria faltar ao respeito dizer 
outros convites. 
Ganhar o campeonato por 
três clubes diferentes seria 
histórico... 
—Os números são engraçados 
para vocês trabalharem. Para 
mim, engraçado ésercampeão 
nacional. Gosto muito dejogar 
na Liga dos Campeões. Tive a 
oportunidade como jogador, 
consegui como treinador no 
ABC e gostava de tê-la com o 
Benfica. 
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"O maiõr reforço 
foi manter a 
equipa. Não se 
constrói de tun 
momento pata o 
outro ama 
equipa de raiz" 

"Disse ao ABC 
quem queria 
levar para 
qualquer equipa 
do mundo. Quis 
trazer o Carlos 
Martins logo no 
ano passado" 

-) .e 
um convite 
irrecusável. Deu-
me condicões de 
trabalho  •  e o 
ABC não 
conseguia. Isso 
de.s rou" 

"Aos jogadores peço 
críticas e respeito" 

Resende diz que os 
jogadores mais inteligen-
tes que treinou são os 
atuais18 do plantel do 
Benfica. Não são dos mais 
altos, mas os "io centíme-
tros que mais importam" 
estão na cabeça 

***No FC Porto utilizava um 
ataque mais pausado. No Ben-
fica aposta na vertigem eexpli-
ca a flexibilidade que um trei-
nador deve ter. 
Já sente a equipa à sua 
imagem, de andebol 
combinativo e rápido? 
—Qualquer treinador tem de 
se adaptar. Temos de conciliar 
o nosso jogo com a morfologia 
dos atletas. Ê fundamental 
tentar "vender" esse jogar. 
Quando eles gostam, tudo é 
mais fácil. Tenho tido a felici-
dade de ter atletas com ideias 
semelhantes. Os 18 jogadores 
que tenho no Benfica são os 
mais inteligentes que treinei. 
O porte fisico influencia o 
seu estilo de jogo? 
—O andebol é democrático na 
morfologia. Jogadores como o 

Pedro SeabraeoBelone Morei-
ra fogem da norma e só conse-
guem jogar se tiverem algo a 
mais do que os opositores na 
mesma posição.Tenhoum co-
lega que homenageio publica-
mente: o Ricardo Tavares diz 
que "os 10 centímetros que 
mais importam num jogador 
são estes aqui [aponta para a 
testa]". Não me importa mui-
to a altura que cada atleta tem, 
mas importa bastante a altura 
a que cada um quer jogar. 
O que =jogador não lhe 
pode dizer? 
—Pode dizer tudo, principal-
mente crí ticas. que é o que peço 
aos atletas. Palmadas dascostas 
não me ajudam a crescer. Não 
pode é faltar-me ao respeito. 
Todos sabem que não falto ao 
respeito a ninguém e exijo 
comportamento semelhante. 
Vai reencontrar no FC 
Porto um antigo rival... 
—O Magnus Andersson era 
umjogador fantástico, franzi-
no, não muito alto. Não co-
nheço o seu trabalho como ' 
técnico, mas será um prazer 
revê-lo. 

"Não me 
importa 
muito a 
altura que 
cada atleta 
tem, 
importa sim 
a altura a 
que cada 
um quer 
jogar" 

"Aos atletas 
peço 
críticas 
construti-
vas, porque 
palmadas 
nas costas 
não ajudam 
a crescer" 

Carlos 
Resende 
Treinador do 
Benfica 

"Passar fase de grupos" 
***No fim de conversa, Re-
sende aponta a meta europeia 
e fala do processo "cashball" . 
Quais os objetivos euro-
peus este ano? 
—Passar a fase de grupos. Te-
mos de ultrapassarduas elimi-
natórias para lá chegar. Deve-
mos mostrar a qualidade na-
cional na El-IF. Temos de dar 
resposta que vá ao encontro da 
qualidade da equipa e dojoga-
dor português, cada vez com 
mais qualidade. 
Isso ajudaria na liga? 
—A EHF tem equipas que se 

equivalem ao Grupo C e D da 
Liga dos Campeões. A única 
forma de crescer individual e 
coletivamente é jogando com 
os melhores. 
O FC Porto falou da questão 
do processo cashball [cor-
rupção de resultados por 
parte do Sporting]. O que 
tem a dizer? 
Só pedimos que, em caso de ir-
regularidades, a ação da justi-
ça seja feita de forma célere. 
Castigar de forma exemplar 
ou evitar que os nomes sejam 
arrastados impropriamente. 

Treinador 
encarnado 
pede 
rapidez no 
processo de 
corrupção 
sobre o 
título do 
Sporting de 
2017 

"Pude mudar para Lisboa 
porque as minhas filhas já 
não Preciam ta?-rtn rire y-)in" 

Carlos Resende poderia ter saído para o estrangei-
ro enquanto jogador, mas foi adverso à mudança 
pela importância que dá à família. A mudança para 
a Luz já foi diferente. "Vim para Lisboa porque as 
minhas filhas já não precisam tanto do meu apoio. 
A minha filha mais velha tem carta de condução e 

ajuda na logística familiar. Ainda por cima, 
elas jogam no mesmo clube [Colégio de 

Gaia] e também lutam pelo título. Foi 
a altura certa para vir", garante, 
perante Joana, a filha mais nova, de 
17 anos, que assistiu atentamente 
à entrevista. O estrangeiro 
passou a ser uma "possibilidade" 
e o técnico manteve o protocolo 
com a Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto, que 

diz ajudar a desanuviar. "O Benfica 
deixou que continuasse a ensinar. É 
aliciante. Com  o avião é fácil, vou na 
segunda-feira, volto na terça e desligo 
do andebol enquanto vou lecionar. Faz-
me sair da caixa", diz, revelando que até já 
houve alunos que foram à Luz, analisar os 
seus treinos. "Ficam as duas instituições 
a ganhar"; assegura. 
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••• O FC Porto recebe os ro-
menos do Potáissa Turda, 
amanhã, às 16h00, na primei-
ra mão daprimeiraeliminató-
ria da Taça EHF. Os dragões 
começam a época a medir for-
ças com uma equipa que, em 
2017/18, conquistou o seu pri-
meiro troféu europeu, aoven-
ceraTaçaChallenge."Osjogos 
internacionais são um pouco 
diferentes, até a nível de arbi-
tragem, uma vez que épermi-
tido um jogo mais duro. Eles 
jogam um andebol agressivo, 
fazemmuitasfaltas e são tam-
bém muito ofensivos. É im-
portante termos velocidade", 
antecipou Magnus Anders-
son, treinador do FC Porto. 
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Leão inicia defesa 
do título perante 
oposição de 
águias e dragões 

ANDEBOL O Sporting inicia hoje, 
frente ao Sp. Horta, a defesa do bi-
campeonato. Os leões mantêm-se 
sob a liderança de Hugo Canela e 
como reforços contam com Luís 
Frade e Neven Stjepanovic. Os ad-
versários na luta pelo título são o 
Benfica e o F. C. Porto. Os encar-
nados, comandados por Carlos Re-
sende, apostaram no reforço da ba-
liza, com a contratação de Borko 
Ristovski, e também adquiriram o 
ponta direita Carlos Martins. A es-
treia no campeonato acontece 
hoje, com a receção ao Maia/Is-
mai. 

O F. C. Porto, orientado por 
Magnus Andersson, assegurou o 
regresso de Alexis Borges e anteci-
pou o jogo da primeira jornada, no 
qual venceu o Madeira SAD por 
27-19. Amanhã, joga a qualificação 
para a Taça EHF, frente ao Potais-
sa Turda, da Roménia. • A.G. 
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PASSADO. Carol em ação no último duelo do Sporting com o Sp. Horta 

DUELO DE CAMPEÕES 
ANIMA ILHA DO FAIAL 
Sporting inicia a defesa 
do título com uma visita 
ao terreno do recém-
promovido Sp. Horta 

DIOGO JESUS E ALEXANDRE REIS 

Ditou o sorteio que na primeira 
jornada houvesse um duelo de 
campeões no Açores, com o Spor-
ting a visitar o recém-promovido 
Sp. Horta, emblema que venceua 21  
Divisão na época transata. O entu-
siasmo nallhado Faial tem crescido 
nos últimos dias para receber a for-
mação que parte comofavoritaà re -
validação do título, como treinador 
Tiago Cunha adestacar °poderio do 
adversário na estreia. 

"Vai ser um jogo complicado 
frente ao bicampeão. Para além da 
qualidade da sua equipa, o Sporting 
tem mais jogos e ritmo, enquanto a 
nossa equipa não tem efetuado 
muitos testes. Falta-nos ritmo de 
jogo", admitiu a Recordo novo trei-
nador do Sp. Horta, que chega aos 
Açores proveniente do Avanca, no 
qual exercia funções de técnico das 
camadas jovens e coordenador da 

ANDEBOL 
1.° jornada 

BENFICA 16h15 MAIA-ISMAI 

BEIENENSES 17h00 ARSENAL 

ABC 17h30 AVANCA 

ÁGUAS SANTAS 18h00 BOA HORA 

SP. HORTA 21h00* SPORTING 

FC PORTO 27-19 MADEIRA SAD 
AC FAFE 26 set. ITRMENTOES 

*221100 em Portugal Continental 

formação: "O objetivo é garantir o 
mais cedo possivelaperinanência." 

Umdos elemerítos quevaidesfal-
car o Sp. Horta nesta jornada é o 
reforço... japonês. " O central Ryo 
Tanahara ainda não está disponível  

para trabalhar com a equipa. É um 
jogador que estavareferenciado por 
mime, quando o Japão estagiou em 
Portugal há dois anos, ele deu-me 
boas indicações. Está muito moti-
vado para ir aos Jogos Olimpicos.de 
Tóquio em 2020", contou. 

Canelacomlição estudada 
Do lado do Sporting, que iniciou a 
épocaoficialcom umaderrotafren-

, te ao Benfica na Supertaça, não es-
pera facilidades. "A equipa do Sp. 
Horta joga maioritariamente em 6-
O e manteve quase todos os. seus 
atletas. Vamos mostrar o nosso real 
valor dentro da quadra e fazer um 
bom jogo", garantiu° técnico Hugo 
Canela. o 

Águias mostram 
Supertaça na Luz 
O Benfica entra hoje em ação no 
campeonato, com a receção ao 
Maia-Ismai. Na Luz, as águias 
vão mostrar aos adeptos o troféu 
da Supertaça conquistado em 
Braga no último domingo diante 
do rival Sporting. "Essejogo aju-
dou-nos a evoluir. A nossa vonta-
de é entrar a todo o gás mas te-
mos deter o maior respeito. Pode 
haver uma tendência de desvalo-
rizar o adversário mas temos de 
entrar concentrados", pediu o 
técnico Carlos Resende. 
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Sporting inicia a defesa do título com uma visita ao terreno do recém-promovido Sp. Horta
 
Ditou o sorteio que na primeira jornada houvesse um duelo de campeões no Açores, com o Sporting a
visitar o recém-promovido Sp. Horta, emblema que venceu a 2ª Divisão na época transata. O
entusiasmo na Ilha do Faial tem crescido nos últimos dias para receber a formação que parte como
favorita à revalidação do título, com o treinador Tiago Cunha a destacar o poderio do adversário na
estreia.
 
"Vai ser um jogo complicado frente ao bicampeão. Para além da qualidade da sua equipa, o Sporting
tem mais jogos e ritmo, enquanto a nossa equipa não tem efetuado muitos testes. Falta-nos ritmo de
jogo", admitiu a Record o novo treinador do Sp. Horta, que chega aos Açores proveniente do Avanca,
no qual exercia funções de técnico das camadas jovens e coordenador da formação: "O objetivo é
garantir o mais cedo possível a permanência."
 
Um dos elementos que vai desfalcar o Sp. Horta nesta 1ª jornada é o reforço... japonês. " O central
Ryo Tanahara ainda não está disponível para trabalhar com a equipa. É um jogador que estava
referenciado por mim e, quando o Japão estagiou em Portugal há dois anos, ele deu-me boas
indicações. Está muito motivado para ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020", contou.
 
Canela com lição estudada
 
Do lado do Sporting, que iniciou a época oficial com uma derrota frente ao Benfica na Supertaça, não
espera facilidades. "A equipa do Sp. Horta joga maioritariamente em 6-0 e manteve quase todos os
seus atletas. Vamos mostrar o nosso real valor dentro da quadra e fazer um bom jogo", garantiu o
técnico Hugo Canela.
 
Diogo Jesus e Alexandre Reis
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