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«A dificuldade vai ser máxima» - Mariano Ortega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f02d93f

/

 
O Benfica apresentou a equipa para a temporada 2014/15, com o novo treinador Mariano Ortega a
traçar os objetivos do clube.
Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no Campeonato.
A dificuldade vai ser máxima, este ano com play-off. Na Taça de Portugal queremos estar na Final
Four e na Taça Challenge queremos passar esta primeira eliminatória com a equipa norueguesa,
referiu o treinador espanhol.
Carlos Carneiro, um dos jogadores mais experientes do plantel, também comentou as alterações ao
modelo do campeonato: Talvez não seja o formato mais justo, mas é mais atrativo. Permite-nos
preparar para chegar à Fase Final na melhor forma física e como temos um treinador novo dá-nos
mais tempo para assimilar os métodos. Assim podemos chegar bem ao play-off.
Flávio Fortes (ex-Belenenses), Javier Barragán (ex-Anaitasuna) e Albert Pujol (ex-Granollers) são os
reforços da equipa encarnada que promoveu ainda os ex-juniores Alexandre Cavalcanti e Gonçalo
Ribeiro.
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FC Porto apresenta-se com a Champions em mente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f0ad93e

/

 
Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto, garante que tem um plantel à altura para lutar pelos
objetivos propostos para a temporada 2014/15.
Temos um plantel à altura, um plantel com bom futuro, só precisamos de trabalhar. O clube tem
sempre uma grande ambição e os atletas têm de igualar os objetivos do clube, referiu na
apresentação da equipa, onde desvendou a fórmula do sucesso dos hexacampeões nacionais:
É fácil, é preciso jogar melhor do que as outras equipas. Temos de continuar a trabalhar e estar
sempre um passo à frente do adversário. (...) Estou aqui há cinco anos: nos primeiros dois anos,
parece-me que o FC Porto ganhou porque correu mais. Hoje, todos correm. Temos de estar um passo
à frente do adversário e temos de mostrar novas soluções para, este ano, ganharmos outra vez.
Com a Supertaça agendada para dezembro, a primeira meta da equipa é o apuramento para a EHF
Champions League: Estamos contentes pela forma como jogámos no ano passado e pela forma como
representámos o clube. Um grande objetivo é tentar entrar novamente na fase de grupos. Temos dois
adversários muito bons, difíceis, mas temos possibilidades de ganhar e de nos classificarmos outra
vez.
Nuno Roque (ex-Águas Santas), Nuno Gonçalves (ex-Sporting), Edgar Landim (ex-Belenenses) e
Wesley Freitas (ex-Taubeté de São Paulo) foram as principais novidades na apresentação da equipa,
reforçada ainda por Cuni Morales, que regressou após empréstimo ao Madeira SAD, e Leandro
Semedo, promovido à equipa sénior.
 
 

Página 8



A9

Mundial sub-18 feminino: Portugal derrotado pela Suécia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8efcd93e

/

 
A Seleção Nacional de andebol feminino perdeu esta quinta-feira com a Suécia (23-24), encontro de
classificação entre os 9.º e 12.º lugares do Campeonato do Mundo de sub-18 que está a decorrer na
Macedónia.
Apesar da desvantagem de cinco golos (11-16) ao intervalo, a equipa das Quinas reagiu e aproximou-
se no marcador, acalentando alguma esperança na vitória até aos instantes finais do encontro.
Portugal vai lutar sábado pelo 11.º lugar com a Argentina, que foi derrotada (29-34) pela Croácia.
Vamos entrar em campo no sábado para jogar com a Argentina com a mesma garra e vontade que se
fossemos jogar com qualquer outra equipa, assegurou a selecionadora Sandra Fernandes.
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João Antunes deixa o andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7e7be3e

/

 
Hoje, 09h33
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 João Antunes deixa o andebol
Jogador quer terminar curso de Veterinária.
 Hoje, 09h33 Nº de votos (0) Comentários (0)
É uma decisão surpreendente no mundo do andebol. O jogador do Sporting João Antunes optou por
terminar a carreira aos 26 anos, noticia esta sexta-feira o jornal Record.
A paixão pelos animais e a procura de uma carreira na área da Medicina Veterinária falou mais alto.
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Portugal, Espanha, Suécia e Noruega disputam torneio "Scandibérico"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Interior Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65d9f7f

/

 
Mêda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo acolhem, entre hoje e sábado, o torneio internacional de
andebol juniores "Scandibérico" que será disputado pelas seleções de Portugal, Espanha, Suécia e
Noruega.
 
 As primeiras partidas jogam-se no pavilhão gimnodesportivo da Mêda e vão opor a Suécia a Espanha
(19 horas) e Portugal à Noruega (21 horas). Amanhã, a competição muda-se para a "cidade-falcão"
que recebe os encontros Noruega-Espanha e Portugal Suécia, no mesmo horário no pavilhão
multiusos. A última jornada do torneio acontece sábado no pavilhão dos desportos de Figueira de
Castelo Rodrigo, onde estão agendados os duelos escandinavo (Noruega-Suécia), pelas 17 horas, e
ibérico (Portugal-Espanha), às 19 horas. A competição é organizada pela Federação de Andebol de
Portugal, em parceria com a Associação de Andebol da Guarda e com os municípios anfitriões, no
âmbito de um estágio da seleção lusa de juniores que terminou ontem em Figueira de Castelo Rodrigo.
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Notícias ao Minuto - Portugal perdeu com a Suécia no Mundial Sub-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=630ffb3b

/

 
Seleção Nacional feminina derrotada pela margem mínima (24-23) e discutirá agora o 11º lugar no
torneio, diante da Argentina, no sábado A Seleção Nacional feminina de Sub-18 de andebol foi, esta
quinta-feira, derrotada pela Suécia, por 24-23, em jogo de classificação para os 9º/12º lugares do
Campeonato do Mundo do escalão, a decorrer na Macedónia. PUB Uma reação final das portuguesas
permitiu acalentar alguma esperança, mas o desfecho, pela margem mínima, afastou-as da disputa do
melhor lugar possível nesta fase, o nono, que será discutido entre a Suécia e a Croácia, no sábado.
Resta a Portugal disputar o 11º posto, no mesmo dia, frente à Argentina, batida hoje pela Croácia, por
34-29. Portugal começou com velocidade e aos cinco minutos vencia por 3-1, mas as adversárias
responderam com mais eficácia e rapidamente ganharam uma vantagem de cinco golos (16-11), com
que chegaram ao intervalo. Aos 39 minutos, a diferença cifrava-se nos sete golos (21-14), mas, nos
últimos 10 minutos, a equipa dirigida por Sandra Fernandes quase conseguia o feito de recuperar
dessa desvantagem. Destaque ainda para Sandra Santiago, com nove golos marcados às suecas. A
selecionadora Sandra Fernandes considerou que a equipa esteve "mal ao nível da finalização" e
assumiu "alguns erros defensivos que permitiram que a Suécia se distanciasse". "Garanto que vamos
entrar em campo, no sábado, para jogar com a Argentina com a mesma garra e vontade com que o
faríamos se fôssemos jogar com qualquer outra equipa", garantiu.
 
 22:27 - 31 de Julho de 2014 | Por
 
 

Página 20



A21

  Tiragem: 77970

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 10,41 x 26,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55098971 01-08-2014

Página 21



A22

  Tiragem: 77970

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55098966 01-08-2014

Página 22



A23

  Tiragem: 77970

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 26,77 x 32,96 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 55098959 01-08-2014

Página 23



  Tiragem: 77970

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,50 x 17,99 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55098959 01-08-2014

Página 24



A25

Equipa de andebol do Benfica quer acabar com um "jejum" de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b12a320

/

 
Hoje, 18h34
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Equipa de andebol do Benfica quer acabar com um "jejum" de seis anos
Treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
 Hoje, 18h34 Nº de votos (0) Comentários (0)
O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu esta quarta-feira que o
principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os "encarnados" também querem fazer
boa figura na Taça de Portugal e na Europa.
"Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no campeonato.
A dificuldade vai ser máxima, este ano com 'play-off'. Na Taça de Portugal queremos estar na 'final
four' e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen", afirmou Mariano
Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
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Equipa de andebol do Benfica quer acabar com um Â«jejumÂ» de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80ae468f

/

 
HOJE Ã s 18:57
 
 O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu hoje que o principal
objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os encarnados também querem fazer boa figura
na Taça de Portugal e na Europa.
 
 Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no campeonato.
A dificuldade vai ser máxima, este ano com play-off. Na Taça de Portugal queremos estar na final four
e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen, afirmou Mariano
Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
 
 O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
 
 Diário Digital com Lusa
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Equipa de andebol do FC Porto quer «fazer melhor do que nos últimos anos»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21ec5d59

/

 
HOJE Ã s 20:10
 
 A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se hoje com cinco reforços e com
promessas de que vai trabalhar para fazer melhor do que nos anos anteriores.
 
 O treinador portista esclareceu que a equipa tem que jogar melhor do que as outras para conseguir
dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não foge ao FC Porto há seis
temporadas consecutivas.
 
 Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona, afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 Diário Digital com Lusa
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Equipa de andebol do Benfica quer acabar com um "jejum" de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7c182146

/

 
Lisboa, 31 jul (Lusa) -- O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu
hoje que o principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os "encarnados" também
querem fazer boa figura na Taça de Portugal e na Europa.
 
 "Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no
campeonato. A dificuldade vai ser máxima, este ano com 'play-off'. Na Taça de Portugal queremos
estar na 'final four' e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen",
afirmou Mariano Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
 
 O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
 
 |18:23 Quinta, 31 de Julho de 2014
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Equipa de andebol do FC Porto quer fazer melhor do que nos últimos anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac2868c3

/

 
Porto, 31 jul (Lusa) - A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se hoje com
cinco reforços e com promessas de que "vai trabalhar para fazer melhor do que nos anos anteriores".
 
 O treinador portista esclareceu que "a equipa tem que jogar melhor do que as outras" para conseguir
dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não foge ao FC Porto há seis
temporadas consecutivas.
 
 "Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona", afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 |18:54 Quinta, 31 de Julho de 2014
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Portuguesas derrotadas pela Suécia no Mundial sub-18 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98c38b37

/

 
Redação, 31 jul (Lusa) -- A seleção feminina portuguesa sub-18 de andebol foi hoje derrotada pela
Suécia por 24-23, em jogo de classificação para os 9.º/12.º lugares do Campeonato do Mundo do
escalão, que está a decorrer na Macedónia.
 
 Uma reação final das portuguesas permitiu acalentar alguma esperança, mas o desfecho, pela
margem mínima, afastou as portuguesas da disputa do melhor lugar possível nesta fase, o nono, que
será discutido entre as suecas e a Croácia, sábado.
 
 Resta a Portugal disputar o 11.º posto, no sábado, frente à Argentina, batida hoje pela Croácia, por
34-29.
 
 |22:07 Quinta feira, 31 de julho de 2014
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FC Porto: o hexacampeão quer mais e ainda melhor - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aabb9c02

/

 
Equipa de andebol dos dragões apresentou-se com cinco reforços e decidida a aperfeiçoar o
desempenho, na nova temporada
 
 A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se, esta quinta-feira, com cinco
reforços e promessas de que vai "trabalhar para fazer melhor do que nos anos anteriores".
 
 Ljubomir Obradovic, treinador portista, esclareceu que "a equipa tem que jogar melhor do que as
outras" para conseguir dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não
foge ao FC Porto há seis temporadas consecutivas.
 
 "Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona", afirmou.
 
 O treinador dos dragões admitiu ainda que um dos objetivos desta época passa "por disputar
novamente a Liga dos Campeões": "O FC Porto jogou na Liga dos Campeões e estamos muito
contentes pelo que fizemos. É um grande objetivo tentar entrar novamente no grupo. Vai ser difícil,
mas acredito que o FC Porto tem capacidade para isso".
 
 O capitão Ricardo Moreira partilha da opinião do treinador de que "é possível fazer melhor do que nos
anos anteriores": "Entrar na Liga dos Campeões é objetivo mas acredito que em relação ao
campeonato, à Supertaça e à Taça de Portugal podemos fazer mais e melhor. Queremos muito
conquistar a Taça de Portugal e a Supertaça que são os títulos que nos têm faltado".
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Portugal perdeu com a Suécia no Mundial Sub-18 - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ddd09964

/

 
Seleção Nacional feminina derrotada pela margem mínima (24-23) e discutirá agora o 11º lugar no
torneio, diante da Argentina, no sábado
 
 A Seleção Nacional feminina de Sub-18 de andebol foi, esta quinta-feira, derrotada pela Suécia, por
24-23, em jogo de classificação para os 9º/12º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, a
decorrer na Macedónia.
 
 Uma reação final das portuguesas permitiu acalentar alguma esperança, mas o desfecho, pela
margem mínima, afastou-as da disputa do melhor lugar possível nesta fase, o nono, que será
discutido entre a Suécia e a Croácia, no sábado.
 
 Resta a Portugal disputar o 11º posto, no mesmo dia, frente à Argentina, batida hoje pela Croácia,
por 34-29.
 
 Portugal começou com velocidade e aos cinco minutos vencia por 3-1, mas as adversárias
responderam com mais eficácia e rapidamente ganharam uma vantagem de cinco golos (16-11), com
que chegaram ao intervalo.
 
 Aos 39 minutos, a diferença cifrava-se nos sete golos (21-14), mas, nos últimos 10 minutos, a equipa
dirigida por Sandra Fernandes quase conseguia o feito de recuperar dessa desvantagem. Destaque
ainda para Sandra Santiago, com nove golos marcados às suecas.
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Benfica quer acabar com um jejum de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9d26a9a

/

 
OBJETIVO ENCARNADO É CONQUISTAR TÍTULO NACIONAL
 
 , 31 julho de 201418:29
 
 O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu esta quinta-feira que o
principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os encarnados também querem fazer
boa figura na Taça de Portugal e na Europa.
 
 "Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no
campeonato. A dificuldade vai ser máxima, este ano com playoff. Na Taça de Portugal queremos estar
na 'final four' e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen", afirmou
Mariano Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
 
 O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa. "Para nós é um prazer lutar
por este clube, por esta camisola. Queremos arrancar bem, com vontade, em boa forma a conseguir
títulos", frisou.
 
 Para o vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima, "ganhar é a palavra exigida" no clube e
alertou que o segundo lugar "é o primeiro dos últimos". "Os benfiquistas nasceram com esta filosofia.
A família benfiquista espera que, com muito trabalho e dedicação, consigamos alcançar o que nos
propomos. Vamos criar condições para que este grupo alcance o que há muito tempo não consegue.
Que seja uma época de muitas alegrias", referiu o dirigente encarnado.
 
 O Benfica levantou o troféu do campeonato português pela última vez em 2007/08 e nos últimos 25
anos conquistou o título apenas duas vezes. A temporada arranca oficialmente a 7 de agosto.
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Equipa de andebol do Benfica quer acabar com 6 anos de "jejum"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95f78958

/

 
31 Jul, 2014, 18:41 / atualizado em 31 Jul, 2014, 18:41
 
 O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu esta quinta-feira que o
principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os "encarnados" também querem fazer
boa figura na Taça de Portugal e na Europa.
 
 "Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no
campeonato. A dificuldade vai ser máxima, este ano com 'play-off'. Na Taça de Portugal queremos
estar na 'final four' e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen",
afirmou Mariano Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
 
 O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
 
Carlos Barros
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Equipa de andebol do FC Porto quer fazer melhor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1eac7840

/

 
31 Jul, 2014, 19:37
 
 A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se esta quinta-feira com cinco
reforços e com promessas de que "vai trabalhar para fazer melhor do que nos anos anteriores".
 
 O treinador portista esclareceu que "a equipa tem que jogar melhor do que as outras" para conseguir
dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não foge ao FC Porto há seis
temporadas consecutivas.
 
 "Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona", afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 O técnico dos "dragões" confessou ainda que um dos objetivos desta época passa "por disputar
novamente a Liga dos Campeões".
 
Carlos Barros
 
 

Página 37



A38

Benfica quer acabar com um jejum de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b01c0ce

/

 
[ler mais] O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu esta quinta-
feira que o principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os encarnados também
querem fazer boa figura na Taça de Portugal e na Europa."Vamos tentar fazer tudo para conseguir
uma temporada com títulos, nomeadamente no campeonato. A dificuldade vai ser máxima, este ano
com playoff. Na Taça de Portugal queremos estar na 'final four' e na Taça Challenge queremos passar
esta eliminatória com o FyllingenBergen", afirmou Mariano Ortega, durante a apresentação oficial da
equipa para a temporada 2014/15.O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova
época, assim como os seus compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
"Para nós é um prazer lutar por este clube, por esta camisola. Queremos arrancar bem, com vontade,
em boa forma a conseguir títulos", frisou.Para o vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima,
"ganhar é a palavra exigida" no clube e alertou que o segundo lugar "é o primeiro dos últimos". "Os
benfiquistas nasceram com esta filosofia. A família benfiquista espera que, com muito trabalho e
dedicação, consigamos alcançar o que nos propomos. Vamos criar condições para que este grupo
alcance o que há muito tempo não consegue. Que seja uma época de muitas alegrias", referiu o
dirigente encarnado.O Benfica levantou o troféu do campeonato português pela última vez em
2007/08 e nos últimos 25 anos conquistou o título apenas duas vezes. A temporada arranca
oficialmente a 7 de agosto.
 
 31-07-2014
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"Temos um plantel com bom futuro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86b91104

/

 
31-07-2014 19:11
 
 Equipa de andebol do FC Porto quer fazer melhor do que nos últimos anos.
 
 Técnico dos "dragões" confessa que um dos objetivos é regressar à Liga dos Campeões
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se hoje com cinco reforços e com
promessas de que "vai trabalhar para fazer melhor do que nos anos anteriores".
 
 O treinador portista esclareceu que "a equipa tem que jogar melhor do que as outras" para conseguir
dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não foge ao FC Porto há seis
temporadas consecutivas.
 
 "Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona", afirmou Ljubomir Obradovic.
 
 O técnico dos "dragões" confessou ainda que um dos objetivos desta época passa "por disputar
novamente a Liga dos Campeões".
 
 "O FC Porto jogou na Liga dos Campeões e estamos muito contentes pelo que fizemos. É um grande
objetivo tentar entrar novamente no grupo. Vai ser difícil mas acredito que o FC Porto tem capacidade
para isso", disse ainda.
 
 O capitão Ricardo Moreira partilha da opinião do treinador de que "é possível fazer melhor do que nos
anos anteriores".
 
 "Entrar na Liga dos Campeões é objetivo mas acredito que em relação ao campeonato, à Supertaça e
à Taça de Portugal podemos fazer mais e melhor. Queremos muito conquistar a Taça de Portugal e a
Supertaça que são os títulos que nos têm faltado", confidenciou o jogador portista.
 
 Para reforçar a equipa do FC Porto foram contratados Edgar Landim (ex-Belenenses), Yoel Morales
(ex-AM Madeira), Nuno Gonçalves (ex-Sporting), Nuno Roque (ex-Águas Santas) e Wesley Freitas (ex-
Taubaté São Paulo).
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Portugal perde com Suécia no Mundial sub-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7e1faaf

/

 
31-07-2014 22:11
 
 Portuguesas derrotadas pela Suécia no Mundial sub-18 de andebol.
 
 Resta a Portugal disputar o 11.º posto frente à Argentina
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção feminina portuguesa sub-18 de andebol foi hoje derrotada pela Suécia por 24-23, em jogo
de classificação para os 9.º/12.º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, que está a decorrer na
Macedónia.
 
 Uma reação final das portuguesas permitiu acalentar alguma esperança, mas o desfecho, pela
margem mínima, afastou as portuguesas da disputa do melhor lugar possível nesta fase, o nono, que
será discutido entre as suecas e a Croácia, sábado.
 
 Resta a Portugal disputar o 11.º posto, no sábado, frente à Argentina, batida hoje pela Croácia, por
34-29.
 
 Portugal começou com velocidade e aos cinco minutos vencia por 3-1, mas as adversárias
responderam com mais eficácia e rapidamente ganharam uma vantagem de cinco golos (16-11), com
que chegaram ao intervalo.
 
 Aos 39 minutos, a vantagem cifrava-se nos sete golos (21-14), mas nos últimos 10 minutos, a equipa
dirigida por Sandra Fernandes, quase conseguia o feito de recuperar dessa desvantagem, terminando
a partida com um renhido 23-22.
 
 Destaque ainda para Sandra Santiago, com nove golos marcados às suecas.
 
 A selecionadora Sandra Fernandes considerou que a equipa esteve "mal ao nível da finalização" e
assumiu "alguns erros defensivos que permitiram que a Suécia se distanciasse".
 
 "Garanto que vamos entrar em campo no sábado para jogar com a Argentina com a mesma garra e
vontade que se fossemos jogar com qualquer outra equipa", garantiu a treinadora.
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Equipa de andebol do Benfica quer acabar com um "jejum" de seis anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7376ef2

/

 
Quinta feira, 31 de Julho de 2014 |
 
 Lisboa, 31 jul (Lusa) -- O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, Mariano Ortega, assumiu
hoje que o principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os "encarnados" também
querem fazer boa figura na Taça de Portugal e na Europa.
 
 "Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no
campeonato. A dificuldade vai ser máxima, este ano com 'play-off'. Na Taça de Portugal queremos
estar na 'final four' e na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória com o FyllingenBergen",
afirmou Mariano Ortega, durante a apresentação oficial da equipa para a temporada 2014/15.
 
 O treinador espanhol é a principal novidade do Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais reforços da equipa.
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Equipa de andebol do FC Porto quer fazer melhor do que nos últimos anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a26f734b

/

 
Quinta feira, 31 de Julho de 2014 |
 
 Porto, 31 jul (Lusa) - A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, apresentou-se hoje
com cinco reforços e com promessas de que "vai trabalhar para fazer melhor do que nos anos
anteriores".
 
 O treinador portista esclareceu que "a equipa tem que jogar melhor do que as outras" para conseguir
dar seguimento às vitórias e revalidar a conquista do título nacional, que não foge ao FC Porto há seis
temporadas consecutivas.
 
 "Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona", afirmou Ljubomir Obradovic.
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Portuguesas derrotadas pela Suécia no Mundial sub-18 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56c3d2e3

/

 
Quinta feira, 31 de Julho de 2014 |
 
 Redação, 31 jul (Lusa) -- A seleção feminina portuguesa sub-18 de andebol foi hoje derrotada pela
Suécia por 24-23, em jogo de classificação para os 9.º/12.º lugares do Campeonato do Mundo do
escalão, que está a decorrer na Macedónia.
 
 Uma reação final das portuguesas permitiu acalentar alguma esperança, mas o desfecho, pela
margem mínima, afastou as portuguesas da disputa do melhor lugar possível nesta fase, o nono, que
será discutido entre as suecas e a Croácia, sábado.
 
 Resta a Portugal disputar o 11.º posto, no sábado, frente à Argentina, batida hoje pela Croácia, por
34-29.
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andebol de praia  etapa nas paredes

This is Team mantém 
2.º lugar mas perde 
terreno no regional 

a equipa nazarena this is team continua a 
ocupar o 2.º lugar da classificação do circuito 
regional de andebol de praia. na terceira 
etapa, disputada na praia das paredes no 
passado fim de semana, os atletas alcança-
ram apenas 4 pontos e estão já a 6 pontos da 
equipa que lidera a competição. Resta apenas 
mais uma etapa, a disputar em pedrógão 
(leiria), para os nazarenos lutarem pelo 1.º 
lugar e guardar a vantagem de apenas 1 
ponto para o 3.º classificado.

por sua vez, as atletas do dom Fuas/Rafei-
ritas alcançaram mais 5 pontos na etapa das 
paredes e mantêm o 4.º lugar da classificação, 
com 14 pontos.  

a shaolin ice/luís silvério alcançou 3 pontos 
e continua em 7.º lugar. por sua vez, a tátási 
team desceu uma posição, com apenas 1 pon-
to, alcançado ocupa agora a 9.ª posição. os 
alcobacenses drink team obtiveram apenas 1 
ponto nesta etapa e seguem na competiçã0 
em 17.º lugar. as também alcobacenses da 
ala lorvantes alcançaram 4 pontos e subiram 
ao 8.º lugar.
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ANdeBol q liderados por manuel Gregório

Juvenis do  Feirense 
de regresso 
à 1ª Divisão Nacional

A época 2013/2014 ficará para 
sempre na história da secção de 
Andebol do Feirense. Depois de os 
iniciados conquistarem um inédito 
3º lugar no campeonato nacional, 
os juvenis, liderados por Manuel 
Gregório (Treinador e Coordena-
dor do Andebol do Feirense), ga-
rantiram o tão desejado regresso ao 
campeonato nacional da 1ª divisão.

“Foi sem dúvida um merecido 
prémio para este grupo que tantas 
vitórias tem dado ao Feirense. 
Naturalmente que não foi nada 
fácil alcançar este objectivo, tanto 
mais que a subida de divisão 
apenas estava assegurada para a 
equipa vencedora de cada uma 

das quatro séries do campeonato 
nacional da 2ª divisão” – assumiu 
o treinador da equipa. 

O Feirense, classificando-se em 
2º lugar na sua série, onde esteve 
até à ltima jornada na disputa acesa 
pelo primeiro lugar, acaba por ben-
eficiar da desistência da eúquipa 
de Resende, o CDR Juventude de 
Anreade.

Este regresso ao campeonato 
nacional da 1ª divisão de Juvenis 
coloca o Feirense no lote de cinco 
clubes de Aveiro que integram 
o escalão máximo deste escalão 
juntamente com SC Espinho, Estar-
reja AC, CD S. Bernardo e  Alavar-
ium ACA.
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Integrado na sua política de apoio 
ao associativismo desportivo e ao fo-
mento do desporto, a Câmara Munici-
pal de Esposende aprovou a atribuição 
de subsídios aos clubes e associações 
desportivas do concelho, no valor de 
aproximadamente 163 mil euros. O 
montante corresponde ao valor refe-
rente às taxas de inscrição e seguros 
dos atletas dos escalões de formação 
nas associações ou federações das res-
petivas modalidades, realização dos 
exames médicos obrigatórios e aqui-
sição de equipamentos e material pe-
dagógico, durante a época desportiva 
2013/2014. Destina-se ainda ao apoio 
à participação nos Campeonatos Con-
celhios de Futebol Infantil, realização 
de iniciativas desportivas e à atividade 
regular das associações e clubes, ten-
do em conta o número de praticantes e 
respetivas equipas. A Câmara Municipal 
continua, assim, a apoiar a prática de 
diversas modalidades, nomeadamen-
te, futebol, andebol, hóquei em patins, 
BTT, taekwondo, karaté, canoagem e 
equitação.

Na época desportiva 2013/2014 fo-
ram contempladas a Associação Cultu-
ral e Desportiva “Os Apulienses”, Asso-
ciação Desportiva de Esposende, Clube 

Náutico de Fão, Clube de Futebol de 
Fão, Hóquei Clube de Fão, Antas Futebol 
Clube, ADRC de Fonte Boa, Gandra Fu-
tebol Clube, Grupo Cultural, Desportivo 
e Recreativo de Gemeses, Centro So-
cial da Juventude Unida de Marinhas, 
Futebol Clube de Marinhas, Desportivo 
e Recreativo Estrelas de Faro, Centro 
de Intervenção Cultural e Social de Pal-
meira de Faro – Esposende Surf Team, 
Centro Social da Juventude de Mar, Rio 
Neiva - Associação de Defesa do Am-
biente, Associação Desportiva Cultural 
Social de Criaz, União Desportiva de 
Vila Chã, Forjães Sport Clube, Centro 
Social Juventude Belinho, Associação 
de Karaté de Apúlia, Taekwondo Clube 
de Esposende, Clube Hípico do Norte, 
Equivau e Associação Norte Pentatlo 
Moderno.

O movimento associativo tem sido 
responsável por proporcionar, sobre-
tudo às crianças e jovens, a prática 
desportiva regular, incentivando, des-
de tenra idade, a hábitos de saúde e 
bem-estar, razão pela qual a Câmara 
Municipal, não obstante as restrições 
de ordem económico-financeira, tem 
vindo a estabelecer contratos programa 
de desenvolvimento desportivo com as 
associações e clubes do concelho.

Apoios de 163 mil euros 
às associações e clubes 
do concelho
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