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Benfica espreita 
liderança isolada 

Jornada arranca hoje e comple-
ta-se quarta-feira com o Spor-
ting - Arsenal Devesa 

O Benfica tem possibilidade de garantir a 
liderança isolada do Andebol 1, caso 
vença, hoje, o Xico Andebol, em partida 
da 10.' ronda. No Dragão Caixa, o FC Porto 
recebe o Avanca e procura o 7.° êxito 
seguido. O dia reserva ainda um derby 
minhoto em Braga com o ABC-AC Fafe, 

numa jornada que se completa 4.' feira 
com o Sporting-Arsenal Devesa. H. r. 

   

1 CALENDÁRIO 
4  Andebol 1 4 10.a Jornada 4 Hoje 

Xico Andebol-Benfica 18.00 h 
Pavilhão Desportivo  Francisco Holanda, em Guimarães  
ABC-AC Fafe 17.00h 
Pavi hão Flávio Sá Leite, em Braga  

Madeira SAD-Belenenses 17.00 h 
Pavi hão do Funchal, no :linchai 

S. Bernardo-Águas Santas 18.00h 
Pavi hão Gimnodesportivo 5, Bernardo, em Aveiro 

Boa Hora-ISMAI 16.00 h 

Pavi.hão Fernando Tavares em Lisboa 

FC Porto-Avanca 

Pavilhão Dragão Caixa, no Porto  
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mais andebol 

O CHALLENGE. CJ Barros estreia-se, 
esta época, nas provas europeias. Joga, 
hoje e amanhã, na Marinha Grande, a 
3.a ronda da Taça Challenge com as 
kosovares do Shqiponja. 
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ANDEBOL 

Pedro Portela 
quer a vitória 

Sporting ainda alimenta espe-
ranças na Champions, mas terá de 
vencer hoje o Besiktas em casa 

O Sporting continua na luta pelo 
apuramento para o play-off da Liga dos 
Campeões. Hoje recebe o Besiktas, um 
clube que ficará sempre na memória dos 
leões por ter sido contra os turcos que o 
clube luso alcançou a primeira vitória da 
época na fase de grupos. «Sabemos que 
eles querem vir cá ganhar, mas vamos 
fazer de tudo para continuar com a 
possibilidade de seguir em frente na 
Champions. Com  o apoio dos nossos 
adeptos contamos com a vitória», 
afirmou o extremo-direito Pedro Portela. 
A quatro pontos dos ucranianos do 
Motor, o Sporting está obrigado a vencer 
os turcos e esperar ainda pela derrota do 

Motor na Rússia contra o Chekhovskie, 
pois na próxima semana o adversário do 

leão é precisamente o conjunto da 
Ucrânia, em Kharkov! H. C. 

CALENDÁRIO 
4  Liga dos Campeões  4  Grupo D 

Jornada —) Hoje 

Sporting—Besiktas 18.00 horas 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho recebe hoje às
17 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o AC Fafe em jogo da 10.ª
jornada do campeonato nacional
Andebol 1. Os fafenses chegam
a Braga após terem conseguido,
diante do Xico Andebol, a sua
primeira vitória (37-27).

“Não estávamos habituados a
ver [no AC Fafe] jogadores que
agora estão a actuar, de grande
estatura. É uma equipa alta. Não
sei como vão defender, mas é
uma equipa que tem alguns
argumentos e qualidade, portan-
to, é uma equipa que temos de
respeitar ao máximo”, comentou
ontem Jorge Rito.  

Uma das novidades é Paulo
Vinicius, brasileiro ex-FC Porto 
que tanto pode jogar a central
como a lateral.

Em conferência de imprensa,
o técnico dos academistas foi
ainda confrontado com a derrota
sofrida em casa, com o Avanca,
a única que  os bracarenses, em
dez jogos oficiais, sofreram até
ao momento nesta época.

“A equipa não estava à espera
de uma oposição tão competente

do Avanca”, admitiu. 
Porém, Rito salienta a reacção

positiva no Restelo diante do
Belenenses e o facto de conti-
nuar em posição de discutir os
lugares cimeiros.  “Nós conti-
nuamos no topo da classificação.
Sempre dissemos, desde o iní-
cio, que queremos  estar na dis-
cussão e vamos vendo, jogo
após jogo, o que vamos conse-
guindo. Se acontecer o que espe-
ramos que aconteça, ficamos a
um ponto do líder”, realçou.

ABC/UMinho espera hoje AC Fafe 
com evoluções na primeira linha
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, hoje às 17 horas, o ABC/UMinho recebe o AC Fafe, avisado de
novidades que os visitantes - que vêm da sua primeira vitória -  estão a introduzir na primeira linha.

Às 18 horas

Xico Andebol
recebe Benfica
O Benfica joga hoje às 18 horas em
Guimarães, no Pavilhão do Despor-
tivo Francisco de Holanda, com o
Xico Andebol.  Com oito vitórias e
uma derrota em nove jogos, a equi-
pa orientada por Carlos Resende é
favorita. Os vimaranenses vence-
ram na visita ao S. Bernardo e em
casa o Águas Santas. 

§hoje

10.ª jornada
Hoje
Xico Andebol - Benfica
ABC/UMinho - AC Fafe
Madeira Sad - Belenenses
S. Bernardo - Á. Santas
Boa Hora - ISMAI
FC Porto - Avanca

15 de Novembro
Sporting - Arsenal Devesa

DR   

Tomás Albuquerque e Jorge Rito fizeram ontem antevisão do jogo 

lll
“ Temos plantel para ganhar
a qualquer equipa, mas
também temos plantel para
perder com qualquer
equipa. O jogo com o Fafe
será isso mesmo: sem olhar
ao adversário, respeitá-lo ao
máximo .”

Tomás Albuquerque
jogador do ABC/UMinho
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JOGOS A Artística de Avanca,
que ocupa um fantástico quar -
to lugar no campeonato e que
vem de duas vitórias muito
mo tivantes - venceu no r ecin -
to do ABC e derrotou em casa
o Madeira SAD – tem, ho je, um
difícil teste ao seu bom mo-
mento. A partir das 18 horas
joga no Dragão Caixa, frente
ao FC Porto, que soma os mes-
mos 22 pontos no campeo-
nato.

Sem nada a perder, a forma-
ção de Carlos Martingo que-
rerá, seguramente, tentar uma
surpresa, frente a um adversá-
rio com outro tipo de argumen-
tos, mas que não começou
bem o campeonato.

Em Aveiro, à mesma hora,
começa o São Bernardo-Águas
Santas, jogo em que a equipa
da casa vai tentar somar a pri-
meira vitória do campeonato.
Os aveirenses ocupam, actual-
mente, a última posição, tendo
apenas somado um empate
em nove partidas. |

Artística de Avanca
tem teste difícil no Dragão
Andebol
Campeonato Nacional 1
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Madeira SAD focado 
em regressar às vitórias 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticitts.pt  

Superação é a palavra de ordem 
que vai marcar a postura do Ma- 
deira Andebol SAD quando hoje, 
pelas 17 horas, no Pavilhão do 
Funchal, receber o Belenenses. 

Superação, espírito de equipa e 
o '8.° jogador' são argumentos ne- 
cessários para que os madeirenses 
voltem às vitórias na prova, depois 
das derrotas frente ao Águas San- 
tas e em Avanca. Resultados que 
acontecem num quadro de muitas 
dificuldades no plantel às ordens 
do técnico Paulo Fidalgo que nas 
últimas três semanas não conse- 
guiu ter em dois dias seguidos 
todo o plantei disponível. 

As lesões em andebolistas nu- 
cleares na estratégia do 'sete' são 
factores que deixaram a equipa 
sem argumentos para a discussão 
dos três pontos, mas que em nada 
mexeram com o principal foco da 
estrutura. Ou seja, jogo a jogo ir 
somando os pontos necessários  

para no final da fase regular estar en- 
tre os seis primeiros. Pelo meio, re- 
lembre-se, este plantei terá as com- 
petições europeias e a Taça de Portu- 
gal. Um grau de exigência competiti- 
va que apela a todos à máxima deter- 
minação e sobretudo união. O Bele- 
nenses apresenta-se no Funchal com 
22 pontos, ocupando a 5.' posição, 
embora com mais um jogo relativa- 
mente ao Madeira SAD que é 7.° com 
19 pontos. 

Hugo Lima, João Pinto e Bruno 
Moreira são os casos clínicos mais 
preocupantes antes desta partida. 
Continuam a sua recuperação às 
mãos do fisioterapeuta Higino Fer- 
reira. Embora continuem a treinar 
com muitas limitações, registe-se a 
sua total disponibilidade para darem 
o seu limitado contributo tal como já 
havia acontecido na partida frente ao 
Avanca. 

Quem não vai mesmo a jogo é o 
extremo Tiago Ferro. Uma lesão no 
tendão de Aquiles afasta este inter- 
nacional, no mínimo por três sema- 
nas, das opções de Paulo Fidalgo. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,65 x 21,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72169861 11-11-2017

 josé costa lima

U
ltrapassada com dis-
tinção, no terreno 
do Belenenses, uma 
derrota com o AA 

Avanca que «ninguém es-
tava à espera» na semana 
anterior à deslocação a 
Lisboa, o ABC/UMinho 
espera que a receção de 
hoje ao AC Fafe sirva para 

voltar aos triunfos no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite pa-
ra encurtar distâncias pa-
ra o líder Sporting. 

«É mais um jogo, o dis-
curso pode parecer re-
petitivo, mas o objetivo 
é o mesmo de sempre: 
vencer. Queremos os três 
pontos contra o AC Fafe e 
o fator casa tem de servir 
de motivação aos nossos 

Se conseguirmos conquis-
tar aquilo que queremos 
na partida de hoje, ficare-
mos a um ponto do líder. 
Apesar da derrota com o 
Avança, o resultado mais 
negativo nestas nove jor-
nadas, estamos dentro das 
nossas expetativas para 
esta temporada», juntou. 

O AC Fafe é nesta altu-
ra penúltimo classificado, 
esteve oito jogos seguidos 
sem vencer (sete derro-
tas), mas Jorge Rito fixa-
-se no resultado positivo 
do adversário na jornada 
passada. 

«Reforçou-se nas últi-
mas semanas com laterais 
altos, tem alguns argu-
mentos e, pelo que vi com 
o Xico Andebol, o plantel 
está mais completo. Ven-
ceu a última partida por 10 
golos de diferença, o que 
diz bem da melhoria que 
sofreram», referiu o técni-
co, que tem todos os joga-
dores do plantel aptos pa-
ra a partida de hoje.

Jogo às 17h00
O ABC/UMinho-AC Fa-
fe, referente à 10.ª jorna-
da da I Divisão de ande-
bol, tem início às 17h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em Braga.  

abc/uminho recebe hoje o penúltimo classificado ac fafe

«Conquistando o que queremos
ficamos a um ponto do líder»

jogadores», testemunhou, 
ontem, Jorge Rito, treina-
dor dos bracarenses. 

«Tirámos as ilações da 
derrota com o Avanca e 
demos uma resposta mui-
to positiva ante o Belenen-
ses. Como sempre disse-
mos, queremos estar na 
discussão [do título na-
cional] até ao fim e vere-
mos até onde podemos ir. 

Jorge Rito (à direita) elogiou reação da equipa à derrota com o Avanca 

D
M
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Tomás albuquerque espera ver ambição academista em todos os jogos

Uma derrota que trouxe reflexão     

É 
com um discurso ba-
seado no pragmatis-
mo que Tomás Albu-
querque sintetiza do 

que é capaz este ABC de 
Jorge Rito. 

«Depois da derrota com 
o Avanca, o grupo refletiu 
e percebeu que temos de 
entrar sempre para ga-
nhar, pois temos plantel 
para ganhar a qualquer 
equipa. No entanto, tam-
bém sabemos que pode-

mos perder com qualquer 
adversário», contrapôs o 
central dos minhotos, 
acrescentando que o due-
lo desta tarde com o AC 
Fafe «é uma oportunida-
de para somar mais uma 
vitória».   

Revendo o percurso do 
ABC no campeonato, a 
equipa bracarense soma, 
nestas nove jornadas rea-
lizadas, seis vitórias, dois 
empates e apenas aver-

bou uma derrota, núme-
ros que lhe garante o ter-
ceiro lugar na classificação 
(23 pontos), atrás de Spor-
ting e Benfica. 

«Surpreendidos, nós? 
Não, não. Quem trabalha 
como nós trabalhamos 
não pode ficar surpreen-
dido. Os resultados dizem 
isso mesmo», fechou.

Benfica em Guimarães  
Eis os duelos da 10.ª jor-

nada do campeonato na-
cional da I Divisão agen-
dados para hoje, com 
destaque para a rece-
ção do Xico Andebol ao 
Benfica. 

16h00: Boa Hora-
-ISMAI; 

17h00: ABC-AC Fafe e 
Madeira SAD-Belenenses; 

18h00: Xico Andebol-
-Benfica, São Bernar-
do-Águas Santas e FC 
Porto-Avanca. 
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6
meses fora de qualquer 
recinto desportivo foi 
o castigo imposto pelo 
Instituto Português do 
Desporto e da Juventude 
a Fernando Madureira, 
líder dos Super Dragões, 
devido ao cântico 
entoado pela claque 
durante o FC Porto-
Benfica em andebol, que 
referia a queda do avião 
da Chapecoense
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SAD anfitriã dos azuis do Restelo
OMadeira SAD recebe esta tarde,

no Pavilhão do Funchal, o Be-
lenenses, em partida a contar

para a 10.ª jornada do Campeonato
Andebol I, num jogo sem favoritos,
no qual não se podem antecipar
vencedores. A jogar em casa, a
equipa de Paulo Fidalgo - que tem
um jogo em atraso em relação ao

adversário - quer regressar às vi-
tórias, mas a vervade é que pela
frente os madeirenses vão ter um
adversário à altura. O embate entre
madeirenses e “azuis” tem início
marcado para as 17h00. A SAD é
atual 7.º classificado, enquanto o
Belenenses é 5.º, com 19 e 22 pon-
tos, respetivamente. JM
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ASE\ 

Liga dos Campeões —7.3  
jornada: Sporting-Besiktas 
Mogaz,18h00. 
I Divisão —10.3  Jornada 
Boa Hora-Maia ISMA1, 
16h00; Xico 
Andebol-Benfica,18h00; 
ABC-Fafe,17h00; Madeira 
SAD-Belenenses,17h00; S. 
Bernardo-Águas Santas, 
18h00; FC Porto-Avanca, 
18h00. 

Campeonato da Liga — 7.3  
jornada: CAB Madeira-FC 
Porto,15h00; Eléctrico-V. 
Guimarães,16h00; 
Barreirense-Illiabum, -
18h00. 

Taça da Liga — 2.3  Jornada: 
V. Guimarães-Oliveirense, 
15h00; 
Moreirense-Feirense, 
16h00. Campeonato de 
Portugal —10.3  Jornada —
Série B: Salgueiros 
08-Sanjoanense,15h00. 
Juniores A— I Divisão — 
10.3  Jornada — Zona 
Norte: Moreirense-Leixões, 
15h00. 
Juniores A— II Divisão-
15.3  Jornada —Série C: 
União-Beira-Mar. Série D: 
Loures-Alverca. 6.3  Jornada 
— Série E: Farense-Casa Pia. 
Jogos as15h00. 

1 Divisão — 7.3  Jornacia: 
Valadares-Braga,15h00. 

I Divisão —10.3  Jornada: 
Fabril-Belenenses,17h00; 
Aves-Futsal Azeméis, 
17h00; Burinhosa-Leões 
Porto Salvo,18h00; 
Modicus-Braga,18h00; 
Quinta-Fundão, 19h30. 

I Divisão — 4.3  Jornada: HC 
Braga-Barcelos,17h00; 
Grândola-Oliveirense, 
18h00; Sp. Tomar-Infante 
Sagres,18h00; J. 
Viana-Sporting,18h00; 
Valongo-Paço de Arcos, 
18h30; Turquel-FC Porto, 
21h00; Valença-Benfica, 
21h30. 

Campeonato Nacional — 
9.3  jornada: 
Benfica-Esmoriz,15h00;Sp. 
Espinho-VC Viana,17h00; 
Leixões-Sporting,17h30; V. 
Guimarães-Clube K,17h30; 
Ac. Espinho-Ac. Mamede, 
19h00. 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 14,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72168847 11-11-2017 | Ataque

Bilhete Manuel Arezes 

com as medalhas 

de dois dos cinco 

títulos nacionais 

que conquistou e, 

atrás, o Dragão 

de Ouro 

que recebeu 

em 2004 "05 

Património 
Nacional 

como 
começa e 
como acaba 

Duas medalhas em jeito de marcos temporais, a se-
lar o principio e o fim de todas as alegrias... desporti-
vas. "Escolhi a do meu primeiro titulo nacional e a do 
último". justifica o ex-andebolista Manuel Arezes. Até 
porque o primeiro teve significado histórico. "Foi uma 
noite fantástica. Ganhámos ao ABC. com  o Pavilhão 
Américo de Sá completamente cheio. Era algo que o 
F. C. Porto não conseguia há 31 anos e, na altura, era o 
único título que faltava ao presidente Pinto da Costa", 
recorda o antigo capitão dos dragões. 

Curiosamente, a época que pós fim ao jejum 
(1998/99) ficou também marcada por um episódio sui 
generis, que envolveu o arquirrival. "Na altura, fomos 
à Luz. para jogar a primeira jornada do campeonato,  

e, quando lá chegámos. soubemos que não ia haver 
jogo porque o Benfica tinha desistido. por indicação 
do então presidente Vale e Azevedo", recorda. 

Nem de propósito, as águias haveriam de ficar asso-
ciadas ao derradeiro ponto alto de Arezes. "Outro!) mo-
mento marcante foi o meu último título. que conquis-
támos numa final do play -off contra o Benfica. Teve 
um sabor agridoce porque. apesar da festa, para mim 
foi um momento de despedida", explica. Era o fim de 
16 anos de devoção ao azul e branco, com um Dragão 
de Ouro pelo meio (recebido em 2004/05) e mais de 
30 internacionalizações A. Tudo enquanto ia fazendo 
carreira como economista - hoje, é responsável finan-
ceiro numa grande cadeia de supermercados. ANA TULHA 

Nome: Manuel João Mala Arezes 

Naturalidade: Porto 

Idade: 60 anos (03 03/1957) 

Clubes que representou: Estrela 

e Vigorosa Sport e F C Porto 

Principal título: cinco 

campeonatos nacionais, duas 

Taças de Portugal, três Supertaças, 

duas Taças da Liga 
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As minhas sugestões 
Fábio Vidrago ANDEBOLISTA DO BENFICA 

Viagem à Tailândia. É o 
Ir destino perfeito para 

relaxar nas férias, com praias 
e uma natureza maravilhosa. 
Para além disso, não poderia 
deixar de conhecer as suas 
culturas. 

Ir ao cinema. É um 
programa excelente. 

Gosto de todo tipo de filmes, 
em especial os que se baseiam 
em factos verídicos. Nunca 
opto pelos de terror. "O rapaz 
do pijama às riscas" foi dos 
que mais me marcaram. 

Hamburgueria "Bira 
dos Namorados", em 

Braga. Aconselho a 
experimentarem, pois tem um 
atendimento muito competen-
te, o espaço é muito agradável 
e tem saborosos hambúrgue-
res para vários gostos.  

tem umas belas praias. Ouvir 
as ondas do mar é relaxante e 
promove uma sensação de 
bem-estar. O choco frito é um 
prato típico e bastante 
saboroso. 

Cultura. natureza e 
animais. Nos meus 

tempos livres, gosto de 
conhecer espaços culturais de 
natureza e espaços com 
animais (quintas pedagógicas). 
Também gosto de ouvir 
música, sendo que a minha 
banda preferida é Coldplay. 

Setúbal. Adoro esta 
cidade, pelas suas 

praias e pela sua gastronomia. 
O clima é muito agradável e 

    

Susana Silva 

 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 16,04 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72170184 11-11-2017

LIGA DOS CAMPEÕES 

O Sporting prossegue hoje 
(18h00) a sua epopeia na Liga dos 
Campeões, recebendo o Besiktas 
na 7' ronda do Grupo D. E o objeti-
vo é só um, o triunfo, que manterá 
viva a chama do apuramento para 
o playoff de qualificação para os 
oitavos-de-final da prova. 

Os verde e brancos cometeram a 
proeza de na primeira volta ven-
cerem (30-26) o adversário na 
Turquia, mas nem por isso serão 
favoritos, pois a série tem-se re-
velado muito equilibrada. É o que  

defende Hugo Canela, treinador 
do Sporting: "Vai ser um jogo com 
duas equipas que querem fazer 
muita coisa. Queremos sonhar. 
Estamos berne motivados, cornos 
ingredientes preparados para que 
seja um grande espectáculo." 

O ponta direita Pedro Portela 
também está confiante: "Se fizer-
mos o que está planeado, temos 
grandes hipóteses de ganhar o 
jogo. Vamos fazer tudo paraconti-
nuar com a possibilidade de seguir 
em frente na Champions." • A.R. 

GRUPO D 
.74.jornada  

C. MEDVEDI 13hoo M. ZAPOROZHYE 
SPORTING 18h00 i3ESIKTAS  

METALURG amanhã MONTPÊILIER 

C:LASSIFIC.AÇÃO 
P J V E D GMGS 

02  MONTPEWER 12 6 6 O O 190-159 
0 ZAPOROZHYE 8 6 3 2 1 171.152 
02  METAWRG 5 6 2 .1 3 163-173 

BESIKTAS 5 6 2 1 3 168-176 
89  SPORTING 4 6 2 O 4 172-181 

02 C. MEDVEDI 2 6 1 O 5 159-182 

Próxima jornada: 18 e 19*noverabro  
MOTOR ZAPOROZHYE (UCR)•SPORïING (POR) E BESIKTAS 
(TUR)•MATAWRC (MAC); MONTPEWER (FRA)-
CHEKHOVSKIE MEDVEDI (RUS) 

Verdes e brancos acreditam 
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BOA HORA 16h00 MAIA ISMAI 
ABC 17h00 AC FAFE 

MADEIRA SAD 17h00 BELENENSES 
XICO ANDEBOL 18h00 BENFICA 

SÃO BERNARDO 18h00 AGUAS SANTAS 
FC PORTO 18h00 AVANCA 
SPORTINQ15 nov. ARSENAL 

02  SPORTING 27 10 8 1 1 325-242 
BENFICA 25 9 8 O 1 264-206 

& ABC 23 9 6 2 1 254-215 
O AVANCA 22 9 6 1 2 256-242 
CP ~NEWS 22 10 6 O 4 275-283 
• FC PORTO 22 9 6 1 2 272-208 
• MAD. SAD 19 9 5 O 4 270-251 

MAIA ISMAI 16 9 3 1 5 239-257 
09  XICO AND. 15 9 2 2 5 230-278 
O A. SANTAS 15 9 3 O 6 227-235 
(Dg BOA HORA 14 9 2 1 6 248-274 
& ARSENAL 14 9 2 1 6 220-264 
dw AC FAFE 12 9 1 1 7 226.266 

PRÁXIS. Carlos Resende dá lições aos seus jogadores 62  5. BERNARD010 9 0 1 8 199.284 

AÁGUIA QUER PASSAR 
DA TEORIA À PRÁTICA 
Técnico Carlos Resende 
deseja Benfica a traduzir 
a sua superioridade 
na visita ao Xico Andebol 

ALEXANDRE REIS 

UI Em teoria, o Benfica vai hoje a 
Guimarães vencer sem grandes 
problemas o Xico Andebol e voltar 
a liderara fase regular do campeo-
nato, que hoje cumpre a 101  jorna-
da, se excetuannoso Sporting-Ar - 
senal, na próxima quarta-feira por 

. causa da Liga dos Campeões. 
Mas para um treinador, como 

Carlos Resende, a teoria de nada 
vale se não for colocada em'prática. 
Em declarações à BTV, aquele que 
ainda é considerado o melhor an-
debollsta português de sempre 
analisou a diferença entre os dois 
emblemas: "O Xico é uma equipa  

que está na primeira divisão, tendo 
realizado uma época muito inte-
ressante na temporada transata. 
Mas tem de haver em campo uma 
diferença clara entre uma equipa 
que luta para o título e outra que 
luta para não descer de divisão." 

O algoritmo para o Benfica che - 
gar ao triunfo tem de ser encontra-
do dentro do campo: "Aquilo que 
eu espero é que tenhamos a agilida 
de mental e a concentração para 
traduzirmos aquilo que é a diferen-
ça teórica entre as duas equipas. O 
Xico Andebol vai procurar fazer 
um jogo mais rápido e estou con-
vencido que vai ser interessante." 

O favoritismo dos encarnados 
não se deve apenas às maiores pro-
babilidades de vencerem no Mi-
nho. O plantel ganhou um novo 
alento coma entrada do novo trei-
nador, que tem implementado um 
ritmo de trabalho muito duro, mas  

que está a dar os seus frutos: "Pre-
paramo-nos da mesma maneira 
para qualquer adversário. Em pri - 
meiro lugar, treinamos aquilo que 
são bs nossos princípios e a nossa 
forma de estar em campo e depois, 
só no final da semana estamos 
atentos ao nosso adversário. Ore -
saltado pretendido é sempre o 
mesmo e nesse aspeto não muda 
nada, muda apenas a especificida-
de que cada adversário nos vai co-
locando. Volto a frisar que, de facto, 
o importante somos nós." 

Avanca no Dragão 
Dos restantes jogos da 10' ronda, 
destaque para a visita do Avanca 
ao Dragão Caixa para defrontar o 
FC Porto, jogo que vai colocar ao 
rubro a luta pelo 4° lugar. Já o ABC 
recebe o AC Fafe e o Belenenses 
vai colocar à prova o Madeira SAD 
no Funchal. 
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Técnico Carlos Resende deseja Benfica a traduzir a sua superioridade na visita ao Xico Andebol
Em teoria, o Benfica vai hoje a Guimarães vencer sem grandes problemas o Xico Andebol e voltar a
liderar a fase regular do campeonato, que hoje cumpre a 10ª jornada, se excetuarmos o Sporting-
Arsenal, na próxima quarta-feira por causa da Liga dos Campeões.
Mas para um treinador, como Carlos Resende, a teoria de nada vale se não for colocada em prática.
Em declarações à BTV, aquele que ainda é considerado o melhor andebolista português de sempre
analisou a diferença entre os dois emblemas: "O Xico é uma equipa que está na primeira divisão,
tendo realizado uma época muito interessante na temporada transata. Mas tem de haver em campo
uma diferença clara entre uma equipa que luta para o título e outra que luta para não descer de
divisão."
 
Continuar a lerO algorítmo para o Benfica chegar ao triunfo tem de ser encontrado dentro do campo:
"Aquilo que eu espero é que tenhamos a agilidade mental e a concentração para traduzirmos aquilo
que é a diferença teórica entre as duas equipas. O Xico Andebol vai procurar fazer um jogo mais
rápido e estou convencido que vai ser interessante."
O favoritismo dos encarnados não se deve apenas às maiores probabilidades de vencerem no Minho.
O plantel ganhou um novo alento com a entrada do novo treinador, que tem implementado um ritmo
de trabalho muito duro, mas que está a dar os seus frutos: "Preparamo-nos da mesma maneira para
qualquer adversário. Em primeiro lugar, treinamos aquilo que são os nossos princípios e a nossa forma
de estar em campo e depois, só no final da semana estamos atentos ao nosso adversário. O resultado
pretendido é sempre o mesmo e nesse aspeto não muda nada, muda apenas a especificidade que
cada adversário nos vai colocando. Volto a frisar que, de facto, o importante somos nós."
 
Avanca no Dragão
 
Dos restantes jogos da 10ª ronda, destaque para a visita do Avanca ao Dragão Caixa para defrontar o
FC Porto, jogo que vai colocar ao rubro a luta pelo 4º lugar. Já o ABC recebe o AC Fafe e o Belenenses
vai colocar à prova o Madeira SAD no Funchal.
 
Autor: Alexandre Reis
 
Temas:Benfica
 
2017/11/11
 
Alexandre Reis
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Por RecordEm teoria, o Benfica vai hoje a Guimarães vencer sem grandes problemas o Xico Andebol e
voltar a liderar a fase regular do campeonato, que hoje cumpre a 10ª jornada, se excetuarmos o
Sporting-Arsenal, na próxima quarta-feira por causa da Liga dos Campeões.Mas para um treinador,
como Carlos Resende, a teoria de nada vale se não for colocada em prática. Em declarações à BTV,
aquele que ainda é considerado o melhor andebolista português de sempre analisou a diferença entre
os dois emblemas: "O Xico é uma equipa que está na primeira divisão, tendo realizado uma época
muito interessante na temporada transata. Mas tem de haver em campo uma diferença clara entre
uma equipa que luta para o título e outra que luta para não descer de divisão."O algorítmo para o
Benfica chegar ao triunfo tem de ser encontrado dentro do campo: "Aquilo que eu espero é que
tenhamos a agilidade mental e a concentração para traduzirmos aquilo que é a diferença teórica entre
as duas equipas. O Xico Andebol vai procurar fazer um jogo mais rápido e estou convencido que vai
ser interessante."O favoritismo dos encarnados não se deve apenas às maiores probabilidades de
vencerem no Minho. O plantel ganhou um novo alento com a entrada do novo treinador, que tem
implementado um ritmo de trabalho muito duro, mas que está a dar os seus frutos: "Preparamo-nos
da mesma maneira para qualquer adversário. Em primeiro lugar, treinamos aquilo que são os nossos
princípios e a nossa forma de estar em campo e depois, só no final da semana estamos atentos ao
nosso adversário. O resultado pretendido é sempre o mesmo e nesse aspeto não muda nada, muda
apenas a especificidade que cada adversário nos vai colocando. Volto a frisar que, de facto, o
importante somos nós."Avanca no DragãoDos restantes jogos da 10ª ronda, destaque para a visita do
Avanca ao Dragão Caixa para defrontar o FC Porto, jogo que vai colocar ao rubro a luta pelo 4º lugar.
Já o ABC recebe o AC Fafe e o Belenenses vai colocar à prova o Madeira SAD no Funchal.
 
01:19
 
por
 
Record
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