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ANDEBOL 

Croata Rakovic 
reforça Benfica 
-) Ponta-direita Luka Rakoviejo-
gava em Zagreb. Clube empres-
ta Aranda ao Madeira, SAD 

O Benfica contratou o internacional croata 
Luka Rakovic, ponta direita de 28 anos que 
jogava no HC Prvo plinarsko drustvo 
Zagreb e conquistou a prata ao serviço da 
sua seleção no Europeu de 2010. «Jogava 
no Zagreb quando o Benfica me chamou. 
Foi a primeira opção e estou muito 
contente. Tem um projeto ambicioso, um 
treinador competente e jogadores multo 
bons. O meu amigo Stefan Terzic, com 
quem já joguei, só me disse coisas boas», 
disse o reforço da equipa de andebol à 
BTV. «Conheço o Benfica graças à equipa 
de futebol e, ao nivel do andebol, sabia que 
tinha boas condições. É bom poder evoluir 
no campeonato português, que tem um 
bom nivel, e logo numa equipa como o 
Benfica!», apontou, prometendo 
«trabalhar para ter bons resultados e 
ganhar títulos». Na Croácia, jogou no 
Perutnina Pipo Cakovec, HC Croatia 
Osiguranje -Zagreb e HC Prvo plinarsko 
drustvo Zagreb. Em 2011foi campeão da 
Bósnia pelo Bosna BH Gase e jogou ainda 
na Macedónia, no RK Vardar Skopje. 
«Houve necessidade de reforçar a equipa. 
Já tínhamos isto previsto, nào para esta 
posição, mas houve uma situação de 
alteração no plantei e tivemos de refazer o 
grupo», explicou Domingos Almeida Lima, 
vice do Benfica, clube que também 
anunciou o empréstimo do ponta direita 
Augusto Aranda ao Madeira SAD até ao 
fim desta época. 

SLB 

Ponta-direita é internacional e tem 28 anos 
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HOJE 
FUTEBOL 
16h00 
Benfica B - Sp.Covilhã, Centro 
de Estágios do Sentai, II Liga. 

AMANHA 
ANDEBOL 
15h00 
Portugal-Eslovénia, Apura- 
mento Euro 2018, Luz, Lisboa. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL 
RAKOVIC É REFORÇO 
O Benfica anunciou ontem 
o sérvio Luka Rakovic como 
reforço para a equipa de ande-
bol. "Jogava no Zagreb quando 
o Benfica me chamou. Foi a 
minha primeira opção e estou 
muito contente", disse. 
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rJE\ 
Nacional,1.3  fase, jogo em atraso 
data jornada: Sporting da Horta - 
Fafe, 
jogo antecipado da 16.a jornada: 
Boa Hora - São Mamede, 18h00. 

Rall de Arganll, com partida no 
Museu do Rali de Arganil, às 
13:00. 

Liga, 1.3  fase. 5.4  jornada, Benfica 
Illiabum, 15h00; Galitos Barreiro 

- Vitória de Guimarães, 18h00; 
Lusitânia - MaiaBasket, 21h45; 
Oliveirense - Eléctrico, 21h00. 
Proliga - 5.a Jornada: 16h30, A.D. 
Sanjoanense-Casino Ginásio; 
18h00, GuifõesS.C.-Académico 
FC; 18h30, AngraBasket-Estoril B. 
C.; 21h00,Aliança Sangalhos-
Vasco da Gama, 21h30, Terceira 
Basket-Belenenses, 21h30, 
Esgueira-Dragon Force FC Porto, 
21h30 

Taça do Mundo de Pista, 
prossegue etapa, com 
a participação de Ivo Oliveira, em 
Glasgow, na Escócia. Corrida por 
pontos, às 19h30. 

I Liga,10.3jomada, Estoril-Praia • 
Tondela, 16h00; Paços de Ferreira 
• Desportivo de Chaves,16h00; 
Feirense - Belenenses,18h15; Rio 
Ave - Boavista, 20h30 
II Llga.14.3jornada: Desportivo 
dasAves -Académica, 11h15; 
Sporting de Braga B - Penafiei, 
15h00; Sporting B - Santa Clara, 
15h00; Benfica l3 - Sporting da 
Covilhã, 16h00. 
Juniores A -11 Divisão -1.3  Fase 
- 8.a Jornada - Série A: 
Bragança-Merelinense 
Juniores A- II Divisão -1.3  Fase 
- 9.3  Jornada - Série C: Vigor 
Mocidade•Ac. Viseu (15h00) - 
Série D: Caldas-Real SC, Jogos ás 
15h00 

Liga, 5.' jornada, CS São João - 
Sporting, 16h00; Quinta dos 
Lombos - Modicus, 16h00; 
Belenenses - Futsal Azeméis, 
18h00; Vinhais - Fundão, 18h00: 
Leões Porto Salvo - Unidos 
Pinheirense, 19h00. 

Termina Grande final 
do Challenge Tour, em 
Mascate, Omã, com 
a participação de José-Filipe 
Lima e Ricardo Santos. 
Prossegue Open da Turquia, 
em Antalya, com a participação 
de Ricardo Melo Gouveia. até 6. 

I Divisão, S.a jornada: 
Sanjoanense - Candelária. 18h00; 
Riba d'Ave - óquei Barcelos. 
18h30. 
Taça CERS,16 avos de final,1.3  
mão: Darmstadt (Ale) - Juventuci 
Viana (Por), 19h00; Germanla 
Herringen (Ale) - Turquel (Por), 
17h00 
Liga Europeia masculinos, 
fase de grupos, 1.a jornada: 
Grupo A: Benfica ( Por) - VI( 
(Esp), 19h00 Grupo B: FC Porto  

(Por) - Merignac (Fra), 18h00: 
Grupo C: Sporting (Por) • Dinan 
Quevert (Fra), 16h00 Grupo(); 
Oliveirense (Por) - La Vendeenne 
(Fra), 17h00 

Termina Taça da Europa. em 
Calderara di Reno (Bolonha), Itália, 
coma participação de 
portugueses. 

I Divisão, 3.' Jornada : 
Caldas-Técnico, 15h; 
Benfica-Bairrada, 15h; 
Santarém-Moita, 15h; 5 
Miguel-Évora, 15h; CRAV-Setúbal, 
15h30 
Honra, 3.3  Jornada: 
Montemor-o-Novo-Direto, 14h30; 
AACoimbra•Agronomia, 15h; 
Lousã-Técnico, 15h30; 
Cascaias•Belenenses, 16h 
Jogo-treino Seleção 
portuguesa sub-18 - Seleção 
irlandesa sub-18,17h00, no Jamor, 
campo A: 

Surf Summit. reunião de lideres 
mundiais em tecnologia que 
participam em atividades de 
aventura, networking e palestras, 
na Ericeira, até 6. 
O Surf Summit antecede o Web 
Summit. conferência global de 
tecnologia realizada 

Campeonato Nacional de 
Match Racing Open, em frente 
ao cais da Aforada em Vila Nova 
deGaia, 

I Divisão - 2.3  Jornada: Leixões 
SC - SC Caldas.17h; AA Espinho - 
SL Benfica, 15h30; AA S. Mamede 
- CA Madalena, 17h00; Vitória SC 
- AJF Bastardo, 17h00; Esmoriz 
GC - SC Espinho, 17h00; Castelo 
da Maia GC - VC Viana-Casa 
Peixoto,17h00 
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Augusto 
Aranda, de 
18 anos, foi 
cedido a 
título de 
emprésti-
mo ao 
Madeira 
SAD 

Luka Rakovic é o mais recente reforço da equipa de andebol do Benfica 

r;'‘ >3 :4  Luka Rakovic tem 28 anos, é extremo-direito, tem muita 
experiência internacional e é a mais recente aquisição das águias 

Ponta croata 
reforça o Senti= 
Os encarnados empresta-
ramAugusto Aranda ao 
Madeira SAD e contrata-
ram Luka Rakovic para 
lutar pela posição de 
ponta-direita com Davide 
Carvalho no plantei às 
ordens de Mariano Ortega 

RUI GUIMARMIS 
II** O ponta-direita Augusto 
Aranda foi ontem emprestado 
pelo Benfica ao Madeira SAD, 
tendo os encarnados anuncia-
do acontrataçãode Luka Rako-
vic, intemacionalA croata que 
joga na mesma posição e que  

assim disputaráavagana equi-
pa com Davide Carvalho. 

"O Benfica tem um projeto 
muito ambicioso, um treina-
dor muito competenteg joga-
dores muito bons. O meu ami-
go StefanTerzic, com quem jo-
guei, só me disse coisas boas 
sobre o clube. Esta é uma boa 
oportunidade para mim", re-
feriu o jogador de 28 anos à 
BTV. 

Com muita experiência in-
ternacional, tendo jogado já 
várias edições da Champions, 
Luka Rakovic, de 1,79 metros, 
atuava no HC Prvo Plinarsko  

Drustvo Zagreb, equipa que 
está precisamente a disputar 
apresente LigadosCampeões, 
sendo o último classificado do 
Grupo B. "Conheço o Benfica 
graças à equipa de futebol e, ao 
nível do andebol, sabia que ti-
nha boas condições, uin bom 
treinador e bons jogadores em 
Portugal. Acho que é muito 
bom poder evoluir no cam-
peonato português, tem um 
bom nível e logo numa boa 
equipa como é esta do Benfi-
ca", disse ainda o atleta que foi 
medalha de prata no Europeu 
de 2010 pela seleção croata. 

Página 5



A6

  Tiragem: 37490

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 9,69 x 3,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66788279 05-11-2016

Modalidades para todos os gostos 
As centenas de atletas homenageados representaram as 
dezenas de modalidades que o concelho de Matosinhos 
oferece neste momento. Desde as mais óbvias como o 
futebol, futsal ou andebol, às modalidades de combate, 
patinagem artística, vela, bodyboard, entre outros. A 
gala teve cerca de meio milhar de pessoas a assistir. 
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ANDEBOL 

  

BENHCA CONTRATA 
CROATA LUKA RAKOVIC 
Ponta-direita foi vice-
campeão europeu pela 
sua seleção e vem do 
consagrado RK Zagreb 

ALEXANDRE REIS 

El Em resposta aos reforços do 
Sporting e FC Porto e para colma-
tar o empréstimo de Augusto 
Manda ao Madeira SAD, o Benfica 
contratou o ponta-direita Luka 
Rakovic, prata pela Croácia no 
Europeu'2010 e oriundo de um 
dos mais prestigiados clubes, o RK 
Zagreb, que se encontra no Grupo 
B da Liga dos Campeões. 

"O Benfica tem um projeto mui-
to ambicioso, tem um treinador 
muito competente e jogadores 
muito bons. O meu amigo Stefan 
Terzic [lateral das águias], com  

quem joguei, disse - me coisas boas 
sobre o clube. É importante evo-
luir com pessoas com quem já jo 
gamos e que falam a mesma lín-
gua. Vou trabalhar muito para 
atingir o objetivo que é ter bons re-
sultados no Benfica, ganhar títulos 
e espero que o consigamos o mais 
rapidamente possível", concluiu 
Luka Rakovic à BTV. 

Antes de vir para a Luz, o inter-
nacional (1,85m/85 kg), de 28 
anos, passou também pelos croa-
tas do Perutnina Pipo Cakovec, 
bósnios do RK Sarajevo e mace - 
dónios do RK Vardar Skopje. 

AC Fafe na Horta 
Em jogo em atraso e que conclui a 
1' jornada do Campeonato, o 
Sporting da Horta recebe hoje 
(22h; 21 no continente) o AC Fafe, 
em visita ao Faial, Açores. o 

Com o hábito 
de ganhar títulos 
Rakovic, comi golo marcado 
esta época na Champions, vem 
reforçar o Benfica numa posição 
deficitária. O canhoto está habi-
tuado a conquistar títulos, ten-
do sido campeão pelos três últi-
mos clubes por onde passou. Re-
fira-se que o RK Zagreb tem tido 
grandes estrelas como o croata 
Ivano Balic (retirado) ou o mace-
dónio Kiril Lazarov (Barcelona), 
com quem Rakovicjogou. Do-
mingos Almeida Lima, 'vice' do 
Benfica, justificou: "Atendendo 
à alta competitividade do nosso 
Campeonato, era importante 
complementar o sector com 
mais experiência competitiva." 
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A9 Augusto Aranda, lateral direito de 18 anos no Madeira Andebol Sad por empréstimo
do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-11-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed8bd71f

 
Desporto
Desporto | Publicado 05 Nov, 2016, 01:11
 
Carlos Pereira e Augusto Aranda, a nova contratação do Madeira Andebol
 
O Madeira Andebol SAD contratou o atleta Augusto Aranda, lateral direito de 18 anos, que passa assim
a representar a equipa madeirense por empréstimo do Benfica.
 
O jovem jogador tem nacionalidade Angolana, mas nasceu em Portugal, e está a tentar obter o
nacionalidade portuguesa.
 
Já foi campeão nacional de juniores e venceu a taça de Portugal em 2015/2016 com a camisola do
Benfica.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
| Publicado 05 Nov, 2016, 01:11
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Nelson Évora saltou da Luz para Alvaiade V
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GUERRA DOS 
MILHÕES CHEGOU 
ÀS MODALIDADES 
O Sporting não olhou a meios neste defeso, 
contratando vários cabeças de cartaz... do Ben-
fica, num investimento sem precedentes em 
Portugal: 10 milhões de euros de orçamento. 
Não há memória de um defeso 
tão animado em Portugal no que 
respeita a transferências... nas 
modalidades. O Benfica até deu 
a primeira bicada, ao conseguir 
o concurso do medalhado olím-
pico Rui Silva, uma das referen-
cias do atletismo... do Sporting. 
A partir daí, todavia, os leões as-
sumiram o protagonismo quase 
total, protagonizando um inves-
timento nunca visto no que res-
peita a modalidades - foi mes-
mo descrito como «anormal►►  
numa reportagem do jornal es-
panhol Marca. 

A mudança que mais espan-
tou o mercado foi, decididamen-
te, a de Nelson Évora. No Ben-
fica desde 1996 - com uma curta 
passagem pelo FC Porto, entre 
2002 e 2003 -, o atleta nascido em 
Cabo Verde resolveu dar um 
novo rumo à sua carreira. Para 
tal, também terá contribuído 
bastante o salário que foi ga-
nhar para o Sporting: segundo o 
SOL conseguiu apurar, o meda-
lhado olímpico vai auferir um 
valor na ordem dos 10 mil euros 
mensais em Alvaiade - mais 
prémios. 

Valores impressionantes para 
o meio, mas que não se esgotam 
no atletismo: pelo contrário, 
alargam-se a várias outras mo-
dalidades, num total de dez mi-
lhões de euros de orçamento -
valor tornado público pelo pró-
prio vice-presidente para as mo-
dalidades, Vicente Moura. De 
acordo com informações recolhi-
das pelo SOL, alguns dos salários 
praticados nas modalidades são, 
inclusivamente, superiores aos 
de Rúben Semedo e Gelson Mar-
tins, nomes em ascensão da equi-
pa principal de futebol. 

Andebol, futsal • hóquei 
A secção de andebol leonina tem 
uma massa salarial orçada em 
mais de dois milhões de euros -
a do Benfica, por exemplo, ron- 

Nelson Évora 
passou a auferir, 
no Sporting, dez 
mil euros mensais 
- mais prémios 

da os 700 mil. Carlos Carneiro, 
que na temporada passada dei-
xou o Benfica, onde era o capi-
tão, recebe um salário anual de 
72 mil euros (e assinou por três 
anos), mesmo tendo 34 anos. O 
central Ruesga cobra 120 mil eu-
ros limpos por ano, e o lateral Bo-
zoviz, 130. Já o treinador, o espa-
nhol Zupo Equisoain, aufere um 
salário superior a 100 mil euros 
brutos por ano. 

No futsal, os leões já tinham 
cinco estrangeiros no plantei e 
contrataram mais três - isto, 
apesar das regras da modalida-
de só permitirem usar cinco a 
cada jogo. Destes, Léo Jaraguá 
tem um contrato superior a 200 
mil euros anuais brutos, enquan-
to Dieguinho ganha 12 mil euros 
limpos por mês. E Déo, aos 33 
anos, aufere sete mil. Miguel Ân-
gelo, que trocou o Sporting pelo 
Benfica, foi ganhar 30 mil euros 
na Luz - mas tinha proposta de 
42 mil para renovar pelos leões... 

Falta falar do hóquei em pa-
tins, no qual o Sporting decidiu 
investir forte até em atletas ain-
da em idade júnior: contratou 
dois ao Benfica. Na Luz, um de-
les ganhava um subsídio mensal 
de 75 euros; em Alvaiade, vai ga-
nhar 2 mil... 

Aos 35 anos. Pedro Gil foi con-
tratado ao Forte Dei Marmi, de 
Itália. Nome grande da modali- 

dade, é pago de forma consentâ-
nea: 120 mil euros anuais. E 
Caio, aos 34, assinou por três 
anos, auferindo 80 mil euros por 
cada. Nesta modalidade, o orça-
mento do Sporting ronda o mi-
lhão de euros. O do Benfica, bi-
campeão nacional, cifra-se nos 
600 mil euros. 

Outro detalhe: Henrique Ma-
galhães, que na época passada jo- 

gava no Valongo, tinha acordo 
com o Benfica por 24 mil euros 
anuais brutos. Acabou por assi-
nar pelo Sporting por 56 mil, com 
casa paga à parte e um compro-
misso escrito em como os leões 
arranjariam emprego à sua mu-
lher (enfermeira). Isto tudo, ape-
sar de... não ter lugar no plantei, 
tendo acabado por ser empresta-
do ao Liceo da Corunha. 

Telma Monteiro resistiu a todas as ofertas 
Sporting ofereceu dez 
mil euros mensais, mas 
a judoca ficou-se pelos 
4500 (mais prémios) 
que recebe no Benfica. 

Única medalhada olímpica por-
tuguesa no Rio de Janeiro, Telma 
Monteiro chegou a ser dada por 
alguma imprensa desportiva na-
cional como certa no Sporting, a  

exemplo de Nélson Évora, mas 
acabou por renovar com o Benfi-
ca por mais cinco anos. Isto, ape-
sar de ter recebido uma proposta 
«absolutamente irreal», como 
a descreveu o presidente encar-
nado, Luís Filipe Vieira. 

De acordo com que o SOL apu-
rou, o Sporting fez uma propos-
ta formal de 10 mil euros men-
sais à judoca, tendo ainda subi-
do a fasquia, numa segunda  

abordagem, para os 20 mil. Esta, 
porém, já não chegou a ser for-
mal, pois por essa altura já Tel-
ma havia dado a palavra a Luís 
Filipe Vieira de que permanece-
ria de águia ao peito. No Benfi-
ca, Telma recebe 4500 euros por 
mês, mais prémios, mas terá sido 
a confiança demonstrada pelo 
presidente do clube - que desde 
o início negociou diretamente 
com a atleta -, bem como a esta- 

bilidade e o projeto apresenta-
dos, que desempenharam um pa-
pel fundamental na decisão de 
Telma em ficar no Benfica. «O 
mais importante é que fiquei. 
Sabia do interesse [do Spor-
ting], mas a minha negociação 
foi sempre com o Benfica e o 
resultado é esta continuidade. 
Tudo o resto foram coisas que 
não podia controlar», disse Tel-
ma Monteiro ao jornal Record,  

logo depois de oficializar o pro-
longamento da ligação ao Benfi-
ca, fechando assim a novela em 
torno da possibilidade de sair 
para o arqui-rival. Lesionada 
desde os Jogos do Rio, prometeu 
ainda muitos êxitos no regresso 
à competição, no próximo ano. 
«Trabalho para isso e acredi-
to que vão surgir. São cinco 
anos e sei que vou conquistar 
muitas coisas», realçou. 
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Sporting investe milhões nas modalidades 
O clube de Alvaiade não tem olhado a des-
pesas para reforçar as modalidades e, de-
pois da transferência de Nelson Évora, 
tentou 'roubar' a judoca Telma Monteiro  

ao rival Bentica, oferecendo-lhe um salá-
rio mensal de 20 mil euros. Segundo o 
SOL apurou, os 'leões' têm dez milhões 
de euros para gastar nas modalidades,  

onde há atletas que ganham mais do que 
titulares da equipa A de futebol, como 
Gelson Martins, a nova coqueluche de Al-
vaiade, e Rúben Semedo. Z Pág. 48 
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