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mais desporto 

ANDEBOL ÉPOCA 2017/18 

Benfica acelera para o final da época 
Novato Carlos Resende e companhia já preparam o arranque da temporada, em setembro, com a Taça EHF o Objetivo 
atingir a segunda fase do campeonato em condições de discutir o título, à semelhança do campeão Sporting 

/ASF 

Para o plantei e estndtra do andebol do Benfica, agosto não e sinónimo de ferias mas, sim, de preparação atempada da temporada 

A
construir a equipa, o Ben-
fica aponta a um pico de 
rendimento no início da 
segunda fase do campeo-
nato, para poder discutir 

o titulo nacional, à semelhança do 
Sporting na última época, confor-
me explicou, ontem, o novo timo-
neiro, Carlos Resende, na apresen-
tação do plantei de 2017/18, que já 
trabalha no 'Estádio da Luz. 

«Pela forma como trabalhamos, 
não demoraremos muito a estar 
identificados uns com os outros. 
Começámos mais cedo, um mês an-
tes dos jogos oficiais, o que nos dará 
alguma preparação. Se tudo correr 
bem, a equipa estará no expoente 
máximo no final da época, quando 
se decidem os títulos», abreviou Re-
sende no fim do encontro com os 
jornalistas, antes de lembrar que «o 
Sporting se sagrou campeão sem 
ocupar o topo na fase regular». 

A tarefa pode parecer fácil mas 
Resende não escondeu a «pressão» 
e exigência de um trabalho «rápido 
e bem feito» para atingir os objeti-
vos: titulo nacional, Taça de Portu- 

gal e superação da fase de grupos da 
Taça EHF. «O andebol português já 
tem essa qualidade», afiançou o ex - 
-técnico de FC Porto e ABC, referin-
do-se à competição internaciónal 
de clubes com a qual o Benfica ini-
cia a época, no início de setembro, 
atrasando o campeonato. A assu-
mida proximidade de Resende ao ri-
val do Belenenses, João Florêncio, 
facilitou a marcação de dois jogos de  

preparação, nos próxinios dias 5 e 8 
(Benfica recebe ainda o Fafe neste 
último dia), antes do Torneio de Vi-
seu e das partidas com o Boa Hora, 
a 23, e o São Bernardo, a 26. 

De resto, perante a maioria dos 18 
jogadores, o técnico confessou-se 
«extremamente satisfeito e con-
fiante» com o plantei «equilibra-
do», misto de «experiência e ju-
ventude», como largou a  

conta-gotas. «Costumo dizer que 
não tenho tudo o que gosto mas gos - 
to de tudo o que tenho. Não posso 
construir um plantei como o PSG 
mas isso dá-me prazer», dise ain-
da Resende, com bom humor. «Es-
tou muito expectante. Tenho um 
conjunto de condições-de ponta, 
nalguns casos de inovação, ao ser-
viço da equipa.» 

Também Pedro Seabra, que tra- 

PLANTEL BENFICA 2017/18 

NOME POSIÇÃO CLUBE NfiEMOR  
Iktgo plguefra guarda-redes Benfica _ 
Dlogo Valéria Atarda-itdes Dentim 
bligueggrinha guarda-redes Belenenses 
Davide Carvalho morta-direita Sentia 
Pariá Alves ponta-drelta Senna 
João Pais ponta-esquerda aerifica 
Fibiq1Bdtago ponta-esquerda Delfim 
-S-têart fehic  lateral-direito Benfica 
Mate Moreira laterai-direito Berificà 
Gonçalo Nogueira lateral-direito Alto Mokibb 
Pedro Santana

-

lateral-esquerdoBonfka 
Igurni» lateral-esoninIo Benflca 
Pauli; Moreno eirot Senna 
Ricardo Pesqueira Livot ABC 
Ales Siva pivot Boda 
João Silva central  Chair.égri 
Pedro Seabra central ABC  
Frdndsco Pereira central Bonfim 
neinador - ~Reato&  
Adianto-Pedro   

balhou com Resende no ABC, des 
tacou «as condições do Benfica 
para atingir o topo como atleta». 
E não poupou nos elogios ao téc-
nico, «muito fácil de lidar, tran-
quilo», hábil «na gestão de seres 
humanos ». Ao ponto de levar os jo-
gadores para a praia, no âmbito da 
preparação. «Treinar para o bronze. 
Eles não tiveram muitas férias e dei-
-lhes a hipótese», riu-se Resende. 
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Treinador Luis Silva diz ter um «plantei equilibrado e multo homogéneo» 

Garantir a permanência cedo 
-› AC Fafe iniciou trabalhos com 
o plantelincompleto. Técnico Luís PLANTEL AC FAFE 2017/18 
Silva conta com sete reforços 

O AC Fafe surge disposto a ga-
rantir a permanência o mais ce-
do possível na nova temporada, 
depois de ter assegurado a manu-
tenção na penúltima jornada do 
grupo B e de ter sido punido com 
cinco faltas de comparência ain-
da durante a primeira fase. Quem 
o diz é o treinador Luís Silva, que 
pegou na equipa em janeiro e tem 
agora sete caras novas. «Creio 
que temos capacidade e um plan-
tei equilibrado, sem ninguém de 
realce, mas muito homogéneo 
para atacar os jogos de forma di-
ferente. O objetivo é claramente 
a permanência e atingi- la o mais 
rápido possível, já que na época 
passada perdemos aqueles jogos 
na secretaria. As equipas do nos-
so campeonato estão muito nive-
ladas, os adversários diretos re-
forçaram-se. Embora seja um 
plantei novo, em termos de en-
tradas e juventude, tem margem 
de evolução e potencial para cres- 

MIE POSIÇAO CUM MIERIOR  
Nono  Silva GR .....1_1.9rta 
Royale! Ioda GR ISMAI 
Joh CaraRlo GR AC Fale 
José  SaimaiA  PE AC Fale 
não ~dos PE K Pak 
Vasco5ados LE AC Fole  
Paulo *nus LE FC Porto 8 
Ricardo kla 1!  Unha Ac. SM  klanede 
.ç.affig /Aa~. V 1-10.!a ....S. egnw0...... 
~o Pereira CT AC Fale 
.PglP911çaives CT -- AC Fato - 
1Nso 51Iva U)  Cocks tFi~—  , 
Josh da Slva U) AC Fale 
Vladirnko Pires PD AC Fale 
Pélkqiag Fernandes PD g Fafe 
imo Pimenta ' PV   AC Fafe 
Joie Ferreira PV Arsenal Devesa • 
Tranedlor  — Lane Mas  
ffwito  —Pauis  Cegado   

cer», referiu. 
O téCnico conta com sete re-

forços:-os guarda-redes Nuno Sil-
va (ex-Sp. Horta) e Reyniel Jus-
ta (ex-ISMA1), os primeiras 
linhas Ricardo Ávila (ex -Ac. São 
Mamede) e Carlos Madureira (ex-
-S. Bernardo), o lateral-esquer-
do Paulo Vinícius (ex-FC Porto 
B), o lateral-direito Tiago Silva 
(ex-Cocks) e o pivô João Ferrei-
ra (ex - Arsenal Devesa). 

A equipa iniciou ontem os tra -  

balhos de pré-temporada ainda 
sem o plantei completo, pois o la-
teral Josh da Silva recupera da le-
são sofrida a época passada e Pau-
lo Vinícius estará ao serviço da 
seleção do Brasil. Os fafenses têm 
agendados alguns jogos de prepa-
ração, a começar no dia 12, na Luz, 
contra Benfica e Belenenses, a 15, 
na Maia, com o ISMAI, e ainda de 
25 a 27, no Torneio da Póvoa con-
tra a equipa local, Arsenal Deve- 
sa, e Boavista. HUGO COSTA 
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Grécia expulsa 
do Europeu 
-) Em causa a denominação Ma-
cedónia nos equipamentos dos 
oficiais da equipa 

O insólito aconteceu no Europeu de sub-17 
que decorre na Macedória — referente à 
Divisão do mesmo —, quando aos 32 
segundos de jogo entre a equipa da casa e 
a Greda, as gregas abandonaram o campo 
em protesto pelos oficiais terem a 
denominação Macedónia nos 
equipamentos. A rivalidade histórica entre 
os dois países precisamente por causa 
deste nome esteve na origem do sucedido, 
já que a Grécia redama para si esse nome e 
que é dado a uma das suas regiões. Já em 
1991, após a independência do pais dos 
Balcãs, o govemo grego opôs-se a esta 
denominação e só concordou com a 
entrada deste pais na ONU com o nome 
Antiga República da Jugoslávia da 
Maeedónia em 1993. A Federação Europeia 
(EHF) expulsou a Greda do torneio e 
apitou-lhes derrota por 10-0 em todos os 
jogos, além de ter sandonado a nação com 
uma multa de 25 rnil euros, tendo 
Igualmente rejeitado o apelo dos gregos. 

H. C 
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mais Andebol 

O JUNIORES A. A Seleção feminina 
vai Jogar para os 13.°/16.° lugares, 
defrontando a Macedónia amanhã 
no Europeu que se realiza na 

sEslovenia. Ontem, Portugal perdeu 
com a Espanha por 22-29, depois de 
estar a vencer por 19-18. 
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BENHC:P, -ANDEBOL 

RESENDE QUER TÍTULOS 
"Temos um objetivo válido 
que passa por ganhar os títulos 
em Portugal e outro que é che-
gar à fase de grupos da Taça 
EHF", disse Carlos Resende, , 
treinador de andebol do Benfi-
ca, na apresentação da equipa. 
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ANDEBOL 

TORNEIO EM VISEU 
O XIX Torneio Internacional 
de Andebol de Viseu vai reali-
zar-se nos dias19 e 20 deste 
mês, no pavilhão da cidade, e 
conta com a participação do 
Benfica, Sporting, Águas Sán-
tas e GOG (Dinamarca). 
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ANDEBOL
| Telmo Martins | 

O presidente da mesa da Assem-
bleia Geral do ABC de Braga,
Pedro Machado, convocou os
accionistas para uma Assem-
bleia Geral, no dia 9 de Agosto,
pelas 17:30 horas, na sede so-
cial, que sita no Pavilhão Flávio
Sá Leite, na freguesia de S. Lá-
zaro, em Braga. O ponto único
da ordem de trabalhos é a Elei-
ção dos Orgãos Sociais: Assem-
bleia Geral, Conselho Fiscal e
Administração. 

Pedro Machado lembra que,
em caso de votações, cada 20 ac-
ções correspondem a um voto.
Os accionistas apenas podem
participar na assembleia geral se
comprovarem que são titulares
de acções desde pelo menos o
oitavo dia anterior à data da rea-
lização da mesma. A representa-
ção voluntária de qualquer ac-
cionista poderá ser cometida a
qualquer outro accionista, con-
forme permissão legal. Os ins-
trumentos de representação vo-
luntária de accionistas devem
ser entregues na sociedade, diri-
gidos ao presidente da assem-
bleia. As pessoas colectivas po-
dem ser representadas pelas
pessoas que, para o efeito, no-

mearem, por simples carta.
Recorde-se que a equipa sénior

do ABC volta hoje aos trabalhos,
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Às
17 horas decorrerá a apresenta-
ção da equipa técnica e dos joga-
dores. O plantel é agora coman-
dado pelo técnico Jorge Brito,
depois da saída de Carlos Resen-
de para o SL Benfica. Em segui-
da decorrerá o primeiro treino da
temporada. 

Assembleia Geral no ABC
para eleger órgãos sociais
O ABC DE BRAGA convocou os accionistas para uma Assembleia Geral que
tem como ponto único a eleição dos órgãos sociais.

DR

João Luís Nogueira pediu a demissão por motivos de saúde

lll
As eleições para os Órgãos
Sociais do ABC de Braga
estão agendadas para a
próxima quarta-feira
(9 de Agosto) e resultam
do pedido de demissão
do presidente João Luís
Nogueira, por motivos
de saúde.
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Sanjoanense está a preparar uma mega-apresentação
A Sanjoanense vai, no dia 17 de Setembro, nas Piscinas Municipais, apresentar
as equipas/classes de formação de todas as suas modalidades -  Andebol, Bilhar,
Biodanza, Futebol, Hóquei em Patins, Patinagem Artística, Ginástica e Basquetebol.
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Desde ontem e até domingo,
a selecção nacional feminina
de juvenis está a estagiar na
cidade de Pinhel, no distrito
da Guarda. 

Na recepção à equipa lusa,
no Pavilhão Multiusos da ci-
dade 'falcão', esteve presente
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Pinhel, Rui Ventura,
dando as boas-vindas à selec-
ção e desejando às atletas e
responsáveis técnicos e direc-
tivos uma óptima estadia e
um bom trabalho durante o
estágio. Para além dos treinos
habituais, não vão faltar acti-
vidades para a equipa ficar a
conhecer um pouco melhor a
cidade e o concelho.

Gala e Supertaças
nos dias 26 e 27 

Na próxima quarta-feira
(dia 9) a Federação de Ande-
bol de Portugal e os Municí-

pios da Mêda, Pinhel e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo
apresentam a Gala Nacional
de Andebol 2017 e as Super-
taças de andebol, masculina e
feminina, três iniciativas que
vão realizar-se nos três con-
celhos do distrito da Guarda
no fim-de-semana de 26 e 27
de Agosto. 

A conferência de imprensa
de apresentação irá decorrer
no Salão Nobre da Câmara
Municipal da Mêda, pelas
17h00.

A Gala Nacional de Andebol
2017 decorre no dia 26 de
Agosto às 21 no Pavilhão Mul-
tiusos de Pinhel, depois de, no
mesmo dia, as equipas do Co-
légio de Gaia e do Madeira
SAD disputarem, no Pavilhão
dos Desportos de Figueira de
Castelo Rodrigo, a Supertaça
feminina, às 16h00. No dia 27,
o Pavilhão Municipal da Mêda
acolhe o Sporting-ABC Braga,
às 16h30, na final da Super-
taça masculina. |

Selecção nacional feminina
realiza estágio em Pinhel

Andebol
AA Guarda

Juvenis femininas realizam preparação até domingo
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 JOsé eduardo

O 
ABC de Braga está a 
viver dias de grande 
indefinição quan-
to ao seu futuro di-

retivo, podendo mesmo 
falar-se em crise diretiva, 
a não ser que tudo se re-
solva na assembleia elei-
toral agendada para o dia 
9 de agosto.

Com o presidente em 
exercício João Luís No-
gueira indisponível para 
prosseguir em funções, e 

com alguns elementos 
do seu “staff” já demis-
sionários, o ABC encon-
tra-se neste momento a 
ser gerido praticamente 
pela sua estrutura.

Depois de três anos a 
liderar o clube, João Luís 
Nogueira não vai conti-
nuar no cargo, e do seu 
elenco diretivo há ape-
nas dois elementos que 
ainda não entregaram a 
carta de demissão... mas 
estão à porta de o fazer.

Mas a crise não é só 

Eleições no dia 9 de agosto

ABC pode estar às portas
de uma crise diretiva

diretiva. O clube vive, 
também, mais uma cri-
se económica, a que não 
é alheia, a última presen-
ça na Liga dos Campeões 
Europeus.

Como na altura se foi 
falando, e escrevendo, as 
despesas com esta prova 
europeia foram muitas e, 
pese embora o apoio re-
cebido da Câmara de Bra-

ga, ele tornou-se insu-
ficiente, resultando daí 

qualquer coisa como um 
“rombo” de 150 mil euros 
nas contas do clube.

De resto, não foi por 
acaso que o clube des-
de logo assumiu que, es-
ta época, não participa-
ria nas provas europeias.

É que, para além des-
te “rombo”, o clube sen-
tiu ainda outras faltas de 
apoio, por razões que são 
públicas, e que nada aju-
daram à sustentabilidade 
do clube.

ABC, num dos seus momentos de glória na época finda

falta saber se aparece uma alternativa

Eleições 
dia 9 de agosto
Perante este cenário, o presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral do ABC, Pedro Machado, agen-
dou para o dia 9 de agosto, a partir das 17h00, 
uma assembleia eleitoral destinada aos acionis-
tas do clube e onde, caso surja alguma alternati-
va, serão eleitos os novos órgãos sociais.

Plantel começa hoje
a trabalhar
No plano desportivo, a equipa sénior do ABC ar-
ranca hoje para uma nova temporada, onde rea-
parecerá sob o comando técnico de Jorge Rito. A 
apresentação está agendada para as 17h00, com 
a apresentação da equipa técnica e plantel à co-
municação social, seguindo-se, meia hora de-
pois, o início dos trabalhos.

No plantel sénior, destaque para a chama-
da de Rui Ferreira, um pivot que fez a forma-
ção no clube.

andebol: benfica

Carlos Resende 

Clube 
vai tentar 
encontrar 

alternativa 
a João Luís 
Nogueira

D
M

D
M
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ABC 
VIVE DIAS 

DE GRANDE 
INCERTEZA
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região  P.15

VIGILANTES
PROTEGEM 
FLORESTA 
DE FAMALICÃOD

R

Biblioteca de Jardim 
junta gerações em Braga

A
ve

lin
o

 L
im

a

Arcos quer cem mil visitantes
nas festas da Senhora da Lapa
REGIÃO A organização das Festas de Nossa Senhora da Lapa, em Arcos de Valdevez, espera 
atrair, de 6 a 13 de agosto, cerca de cem mil visitantes. P.11

BRAGA P.03

DESPORTO  P.29

ABC TEM 
ELEIÇÕES
DIA 9 
DE AGOSTO

Guerreiros prontos 
para afastar suecos

DESPORTO  P.22-24

S
C

B

HOJE, 21H00
SP. BRAGA - AIK
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D
R

Miguel Corais quer intervenção 
da Câmara na "crise" do ABC

Candidatura do PS «preocupada» com clube academista exige ação da autarquia

A 
candidatura do 
Partido Socialista 
à Câmara de Bra-
ga, encabeçada por 

Miguel Corais, considera 
que a crise diretiva que 
tem vindo a afetar o Aca-
démico Basket Clube de 
Braga (ABC), um dos prin-
cipais clubes de andebol 
do país, «é extremamente 
preocupante e deve me-
recer a intervenção da au-
tarquia, enquanto acionis-
ta principal, para atenuar 
os perniciosos efeitos que 
isso está a provocar na 
instituição». 

O presidente da dire-
ção «encontra-se demis-
sionário há várias sema-
nas, por razões pessoais», 
e, segundo Miguel Corais, 
«Braga não pode deixar 

Miguel Corais nota que a Câmara «é acionista principal» do ABC 

cair a maior escola de an-
debol do país, mantendo 
este “manto de silêncio” 
sobre uma das mais im-
portantes instituições do 
concelho».

No entender do PS, 
«a intervenção munici-
pal justifica-se ainda pe-
lo facto de o ABC ser uma 
Instituição de Utilidade 
Pública e, por isso, deve 

traduzir-se no apelo às 
boas vontades de associa-
dos e dirigentes para se 
encontrar com urgência 
uma solução sustentável 
para um dos maiores es-
tandartes de Braga». 

«Antigos atletas têm fei-
to chegar ao PS a sua preo-
cupação pela degradação 
institucional que se vive 
no ABC e pode afetar a 
formação desportiva de 
centenas de jovens», lem-
bra Miguel Corais, notan-
do que «o primeiro sinal 
de alarme foi dado quan-
do o ABC se viu obriga-
do a desistir da participa-
ção na Taça Challenge da 
próxima temporada por 
falta de apoio da Câmara 
Municipal de Braga e da 
Federação de Andebol».
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andebol: benfica

Carlos Resende 
aposta em títulos
O treinador de andebol do Benfica, Carlos Resen-
de, revelou os dois objetivos fulcrais dos "encar-
nados" para a nova temporada, assegurando não 
estranhar a pressão imposta no seu novo clube.

«Estamos a iniciar um trajeto e todos quere-
mos que seja um trajeto de sucesso, no qual pro-
curamos ganhar títulos. Um objetivo perfeita-
mente válido que passa por ganhar os títulos em 
Portugal e passar a fase de grupos da Taça EHF, 
porque entendemos que não chega só chegar a 
essa fase», disse o ex-técnico do ABC.

O Benfica conta com nove elementos novos 
no plantel, entre eles João Silva, que chega do 
Chamberry (França), Pedro Seabra e Ricardo 
Pesqueira, do ABC, Gonçalo Nogueira, do Alto 
do Moinho, Miguel Espinha, proveniente do Be-
lenenses, e os jovens da formação André Alves, 
Francisco Ferreira, Pedro Santana e Diogo Valério.
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Benfica, que já prepara a época, apresentou ontem um plantei com bastantes jovens 

Águias apresentaram-se com nove reforços numa equipa disposta a lutar 
pelo título nacional e pela passagem na fase de grupos da Taça EHF BENIFICA RENovAD0  

MAS CHEIO DE MIBKAO 

ANDEBOL 

Carlos Resende entrou 
para o comando técnico 
dos encarnados, que se 
reforçaram com alguns 
jogadores experientes, 
mas principalmente com 
atletas da formação do 
clube 

8A18131808~11/1130 

00111 É uma equipa jovem, 
mas ambiciosa aquela que irá 
atacar a próxima época. Car-
los Resende quer potenciar 
toda a juventude do Benfica, 
mostrando-se satisfeito com 
oplantel."Costumodizerque 
na vida não tenho tudo aquilo 
que gosto, mas gosto muito 
de tudo aquilo que tenho. O 
Benfica não pode construir 
um plantel como o Paris S. 
Germain e se tivesse bolsos 
mais largos até poderia com-
prar muitos Karabatic's. Po-
rém, dá-me mais prazer ver 
um jogador jovem e poderva-
lorizá-lo ainda mais. Temos 
um plantei equilibrado com 
jogadores de que gosto. Estou 
confiante", explicou o novo 
técnico, sem se mostrar preo-
cupado com a pressão: "Fica-
ria preocupado é se não colo-
cassem pressão, porque o 
Benfica entra nas competi-
ções para vencer. Este grupo 
vai procurar ganhar títulos e 
tem como objetivo válido a 
procura de conquistas inter-
nas. Na Taça EHF, foi um salto 

"Na Taça EHF, foí 
um salto lá chegar, 
agora queremos ir 
um pouco mais 
além" 
CarlosReaseatie 
Treinador do Benfica 

lá chegar, mas agora quere-
mos ir mais além, ultrapas-
sando a fase de grupos", sub-
linhou Resende. 

O Benfica entra em ação, 
em setembro, na primeira 
ronda da Taça EHF, com dois 
jogos em Lisboa, pelo que a 
equipa da Luz deve adiar a es-
treia no campeonato. As 
águias têm ainda particula-
res, na Luz, com o Belenenses 
e Fafe, disputando o Torneio 
de Viseu, a 19 e 20 de agosto. 
Seguem-se Boa Hora e São 
Bernardo, a 23 e 26. 

BENFICA 2017/18 

aº 9054,00 
I  11mollipialem  Cuiedwinaai 37  
3 Dr aklaCansallici Ponta-direita 22 Deifica 
4 ~Siva Cantai 23  a_ 
7 Pedro Sombra Centrai 27 AOC 
9  9999919  Pantansquarda ~ti  
9 StsfanTerzie Litera-dreito 23 ~na 

AniriAlias • ilortailmila  20 ~ai  
11 Ilaktnailaaraira tateraldresto 27 09nika 
12119.911119b  Gurdrradei  1s ~- 
13 Pado ~uno Plvõ 25 ~Oca 
Is Mildoparimaa  PIPO as  ME.._, 
18 ~Santana Uteraknquerdo 18 ~fica 
81 Gançalot~ Lat~to 17 8110~10a   
24 Aitacandre Cralcand Laterai-esquerdo 20 Danika 
34NbloVkfrigo Partissquirda 28 nalgo  

ifilguel Espinha Guarda-redes 24 Sdansroes 
801ineadacoPwalra  doirai  13 Ilealia 
86/Jaa5lhia PP 31 Ilanfka 
Trainadar:CarbsRaesndAdjunto:Padrovlaira 
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Benfica apresentação do andebol 

NOVE CARAS NOVAS O Benfica apresentou, ontem, a equipa 
de andebol para 2017/18, que será treinada por Carlos Re-
sende e conta com os reforços João Silva (Chamberry), Pedro 
Seabra e Ricardo Pesqueira (ABC), Gonçalo Nogueira (Alto 
Moinho), Miguel Espinha (Belenenses) e André Alves, Fran-
cisco Ferreira, Pedro Santana e Diogo Valério (formação). 
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ANDEBOL Portugal perdeu 
com a Espanha (29 - 22) no 
último jogo do Grupo 4 da Fase 
Intermédia do Europeu de sub -
19 feminino (na Fslovénia), 
acabando em 3" lugar. Amanhã 
a equipa inicia a luta pelo 13' 
posto com a Macedón ia. 
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ANDEBOL 

CARLOS RESENDE 

E A ESTRELA 
Treinador do Benfica 
está satisfeito com o 
plantel à sua disposição 
e quer ser campeão 

ALEXANDRE REIS 

VISITA. Carlos Resende 
tirou uma 'selfie' cornos 

jogadores e esteve na sala 
de imprensa da Luz com 

Domingos Almeida Lima 

O Benfica apresentou ontem 
o plantei para atacar a nova tem-
porada de 2017 /18 e desde logo se 
destaca que a grande estrela é 
mesmo o treinador Carlos Resen-
de (ex-ABC), embora haja a regis-
tar a entrada de cinco reforços, 
com destaques para os centrais 
Pedro Seabra (ABC) e o brasileiro 
João Silva (Chamberry de França), 
e o pivô Ricardo Pesqueira, tam-
bém oriundo da turma de Braga. 

O técnico campeão pelo ABC e 
FC Porto quer levar o Benfica ao 
mesmo patamar dos rivais, mani-
festando-se contente com os 18 
jogadores que tem à sua disposi-
ção: "Estou extremamente satis-
feito com o plantei. Não tenho 
tudo aquilo de que gosto na vida, 
mas gosto muito de tudo aquilo 

ÁGUIAS APRESENTAM CINCO • 
REFORÇOS, COM DESTAQUE 
PARA OS CENTRAIS PEDRO 
SEABRA E JOÃO SILVA 

que tenho. Não posso construir 
uma equipa como o Paris Saint - 
Germain, que tem jogadorescomo 
Nikola Karabatic, mas é equilibra-
da", sustentou Carlos Resende. 

O antigo internacional, consi-
derado um dos melhores andebo-
listas de sempre da Seleção, traçou 
os objetivos: "Queremos ter su- 

cesso, procurando ganhar títulos 
em Portugal e ultrapassar a fase de 
grupos na Taça EHF." 

Para Carlos Resende não há fa-
voritos no Campeonato: "O ideal 
seria haver 14 equipas a lutar pelo 
título para a competição ser forte. 
Mas não conheço tão bem os ou-
tros planteis. Tenho de me preo-
cupar com a nossa qualidade." 

Para além dos reforços citados, 
o Benfica vai integrar quatro jo- 

vens da formação, de-
signadamente André 
Alves, Francisco Fer-
reira, Pedro Santana e 
Diogo Valério. O vice-
presidente para as 
modalidades, Domin-
gos Almeida Lima, 
quer que o clube con- 

tinue fiel à sua filosofia: "Ambi-
cionamos uma integração racio-
nal dos jogadores da formação." 

O Benfica tem o primeiro jogo 
oficial a 2 ou 3 de setembro, de-
frontando os sérvios do Dínamo 
Pancevo na P eliminatór ia da Taça 
EHF, com as duas mãos na Luz. 
Até lá, as águias disputarão jogos-
treino com o Belenenses, estarão 
nos torneios de Viseu (dias 19 e 20) 
e do Boa Hora (dias 23 e 26). o 

PLANTEL PARA 2017/111 
em ao16/17 

1 Hugo Figueira (GR) Benfica 
3 Davide Carvalho (PD) Benfica 
4 João Silva (C) Chamberry 
7 Pedro Seabra (C) ABC 
8 João Pais (PE) Benfica 

g Stefan Terzic (1D) Benfica 
10 André Alves (PD) Benfica 
11 Belone Moreira (LM Benfica 
ia Diogo Valério (GR) Benfica 
13 Paulo Moreno (P) Benfica 
14 Ricardo Pesqueira (P) ABC 
18 Pedro Santana (LE) Benfica 
ai Gonçalo Nogueira (10)A. Moinho 
24 Alex. Cavalcanti (1E) Benfica 
34 Fábio Antunes (PE) Benfica 
35 Miguel Espirlha (GR) Belenenses 

50 Francisco Pereira (f Benfica 
86 Ales Silva (P) Benfica 
Treinador Carlos Resende 
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ANDEBOL. c ) Boa i lora vai 
fazer a sua apresentação no dia 
16, recebendo (20h30) o 
Sporting, vencedor da 
Challenge e campeão nacional. 
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