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A1 20 kms campeãs em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Almeirinense Online (O)

URL:http://www.almeirinense.com/2017/05/10/20-kms-campeas-em-lisboa/

 
A Associação de Andebol dos 20 kms de Almeirm procedeu a uma remodelação por consenso amigável
com o técnico Lourenço Reis o que obrigou a secção a tomar a decisão imediata de contratar dois
técnicos, António Serôdio "Riso" para treinar o escalão das infantis e o Daniel Jesus "Alface" para
assumir a responsabilidade do treino conjunto dos escalões das iniciadas/juvenis e Juniores em
parceria com a Andrea Bastos que já treinava os escalões das minis/bambis .
 
Os resultados obtidos até agora com as iniciadas/ juvenis são bastante positivos. Nos dez jogos
disputados, os 20 kms contam com dez vitórias, faltando duas jornadas para o final do campeonato
inter regional da Federação de Andebol de Portugal e já se sagraram campeãs pela Associação de
Andebol de Lisboa. O primeiro título surgiu devido à aposta feita no potencial humano dos técnicos e
das atletas, o que veio amenizar as instabilidades que o clube atravessava ao longo da época.
 
Relativamente aos restantes escalões, "temos as infantis que continuam a disputar o apuramento para
a fase final do nacional e as minis/bambis que participam nas concentrações nacionais para o seu
escalão.", disse o clube.
 
"Tudo o que se tem conseguido até à presente data contou também com a colaboração dos pais e
familiares das nossas atletas a quem agradecemos a confiança depositada na secção de andebol
feminino dos 20Kms e a quem apelamos para marcarem presença, sempre que lhes seja possível, nos
treinos e nos jogos.", destacam os dirigentes.
 
A secção de andebol feminino dos 20kms encontra-se nesta época a virar a página, fomentando um
trabalho de desenvolvimento desportivo na sua área e contando desde já com um conjunto
considerável de praticantes.
 
Paralelamente, a secção e a parte técnica estão a elaborar um projecto para conseguirem fazer
prospecção junto dos estabelecimentos de ensino a fim de angariarem mais praticantes jovens, tendo
por base uma visão globalizante e evolutiva da modalidade, colaborando com a família na transmissão
de valores e normas de conduta que a prática desportiva do andebol irá ajudando a consolidar durante
a formação das jovens atletas.
 
Neste momento fazem parte desta secção de andebol jovens atletas femininas nos escalões de
bambis/minis; infantis; iniciadas; juvenis e juniores que competem em campeonatos a nível nacional e
em torneios, organizados pelo Federação de Portugal de Andebol, pelas Associações de Andebol
Nacionais ou pelos clubes.
 
A secção aproveita a oportunidade para divulgar que já está a ser programado para o próximo mês de
dezembro do corrente ano o "IV TORNEIO DE ANDEBOL SOPA DE PEDRA", reconhecido e prestigiado a
nível nacional.
 
Maio 10, 2017
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Carlos Resende sucederá a Mariano Ortega no comando técnico do andebol encarnado 

mais desporto  

ANDEBOL NACIONAL 

Resende é o eleito na Luz 
Técnico do ABC, 45 anos, sucederá a Ortega Espanhol tem mais um 

ano de contrato mas falta de resultados gora desejo de continuar 

ror 

EDITE DIAS 

C
ARLOS RESENDE é o 
eleito para suceder ao es-
panhol Mariano Ortega 
à frente da equipa de an-
debol do Benfica, e o úni- 

co entrave à oficialização do acor-
do é o contrato por mais um ano 
que o atual treinador tem com a 
equipa da Luz. De qualquer for-
ma, o comportamento cordial do 
espanhol ao longo dos anos deixa 
antever que não será complicado 
encontrar uma saída amigável. 

Carlos Resende, por seu lado, 
aceitou o desafio de longa dura-
ção proposto pelos encarnados, 
pela estabilidade proporcionada 
pelo clube da Luz e, naturalmen-
te, as condições oferecidas, não 
apenas financeiras, mas logísticas 
também. Além disso, na decisão do 
técnico que este mês completa 46 
anos, e que foi considerado o me-
lhor jogador português durante 
vários anos, pesou a decisão favo-
rável dos responsáveis da Facul-
dade de Desporto da Universida-
de do Porto para que concilie as 
aulas com a mudança para Lisboa. 

Os resultados do antigo inter-
nacional português à frente do ABC 
- levando os minhotos a conquis-
tar o título de campeão nacional e 
a Taça Challenge, por exemplo, no 
ano passado - convenceu defini-
tivamente os responsáveis encar-
nados, há muito interessados no  

técnico que também já foi cam-
peão orientando o FC Porto. 

Com Resende podem chegar 
ainda o central Pedro Seabra, o pi-
vot Ricardo Pesqueira e o extremo 
Carlos Martins, desejados igual-
mente na Luz, todos internacio- 

nais. De saída estão o lateral-es-
querdo Elledy Semedo e o central 
Tiago Pereira, ambos para França, 
onde vão jogar na próxima tempo-
rada, devendo o Benfica apostar 
no mercado estrangeiro para a pri-
meira linha. 

PEDRO RENAVENTEJASF 
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CALENDÁRIO 
4 Andebol 1 4 Hoje 

4 Grupo A 47.' Jornada  
Aguas Santas-Sporting 2100h 
Pavilhão da AA Aguas Santas, na Mala  
4  Grupo B 4 II' Jornada  
Ac. São Mamede-Avanca 2130 h 
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede Infesta 

Sporting proibido 
de perder 
4  Maiatos prometem dificultar 
tarefa aos leões hoje, no jogo em 
atraso da 7.9  jornada 

Uma vitória, hoje, em Águas Santas, na 
partida em atraso da 7.' jornada do grupo 
A, deixa o Sporting a dois pontos do líder 
FC Porto e faz do encontro de sábado, no 
Casal Vistoso, com os dragões, uma 
espécie de jogo do titulo. É este o único 
cenário que importa aos leões. H. C. 
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Madeirenses arbitram na EHF 
4  Duarte Santos/Ricardo Fonse-
ca na `Final Four'; Sporting já 
tem árbitros na Challenge 

Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca vão arbitrar o St. Raphael-
-Fuchse Berlin, no próximo dia 20, 
jogo referente à meia-final da Taça 
EHF, que se joga em regime de con-
centração em Goppingen. Na ou-
tra partida jogam a equipa da casa 
diante do Magdeburg. Os árbitros 
madeirenses são a terceira dupla 
portuguesa numa meia-final eu-
ropeia esta temporada, depois de 
Marta Sá/Vânia Sá terem estado 
na 1.4  mão da Taça Challenge femi-
nina entre o Hoors (Suécia) e Sokol 
Poruba (R. Checa) e de Daniel Mar-
tins/Roberto Martins terem ajui-
zado a 2.4  mão da Taça EHF femi-
nina entre o Nykobing (Dinamarca) 
e o Bietigheim (Alemanha). Re- 

corde -se ainda que Duarte San-
tos/Ricardo Fonseca estiveram, no 
último verão, no Brasil, nos Jogos 
Olímpicos. 

Já o Sporting ficou a conhecer 
as duplas de arbitragem para a fi-
nal da Taça Challenge: em Alma-
da estarão os russos Evgeny Zotin 
e Nikolay Volodkov a 21 deste mês, 
enquanto na 2.3  mão, em Cluj- Na-
poca, a 27, serão os eslovenos Bo-
jan Lah e David Sok, considera-
das duas das melhores duplas da 
atualidade. Um pormenor: em 14 
jogos que ambas arbitraram clubes 
portugueses ou seleções, o regis-
to é negativo, com três vitórias e 11 
derrotas para os lusos! O par da 
Eslovénia esteve no ABC- Besiktas 
(27-28), os russos estiveram no 
ABC- Bregenz (33-32) ambos esta 
época na Liga dos Campeões. 

HUGO COSTA 
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HOJE 
ANDEBOL 
21h00 
Águas Santas-Sporting. 

AMANHA 
FUTSAL 
19h45 
Benfica-CS São João, 
1/4 final Taça de Portugal. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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Andebol
Seniores e infantis 
da Didáxis vencem 
mas juniores 
e juvenis perdem
A equiopa sénior de andebol 
da AA Didáxis recebeu, no início
da segunda volta da fase final do
campeonato nacional da II divi-
são, o ARC Alpendurada e venceu
por 27-22. 
A AA Didáxis comandou  durante
quase todo o jogo tendo acabado
a primeira parte a vencer por
15-12. Na segunda parte, após a
reacção do Alpendurada, a AA
Didáxis voltou à liderança do
marcador tendo vencido por 5
golos de vantagem. 
Com esta vitória, a jovem equipa
de Riba de Ave ocupa o 3.º lugar,
em parceria com o Alpendurada.
A equipa de andebol júnior da
AA Didáxis perdeu no recinto do
Colégio de Gaia por 31-17.
As iniciadas receberam e perde-
ram com a Juventude do Mar,
por 32-28.
As infantis venceram na desloca-
ção a Caminha por 36-12, num
jogo onde desde cedo a AA Didá-
xis mostrou argumentos superio-
res ao adversário para fazer um
jogo sem sobressaltos. 
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Andebol Académica vence 
líder da classifi cação
111  A equipa de an-

debol da Académica ga-
nhou, no último sábado, 
ao C.P. Natação por 27-
24. Uma brilhante vitória 
sobre o 1.º classificado, 
relativo à zona Norte da 
2.ª fase da 3.ª Divisão. A 
equipa da Académica fez 
uma das melhores exi-
bições da época, muito 
segura e demonstrando 
uma garra extraordinária, 
jogando ao melhor nível 
contra uma equipa que vi-
nha mostrando uma boa 
consistência ao longo do 
campeonato. 

Com um bom apoio dos 
adeptos academistas, foi 
possível ver uma equipa 
a mostrar uma consistên-
cia defensiva muito forte, 
apesar da maior enverga-
dura f ísica do adversário, 
que manteve a liderança 
do resultado desde os 
minutos iniciais. No ata-
que, foi possível observar 
um jogo efi caz e dinâmi-
co, tendo-se destacado o 
atual quarto melhor mar-
cador do campeonato, 

Diogo Carvalho, com 11 
remates certeiros, seguido 
de Alexandre Cruz e Artur 
Duarte com 6 e 4 golos, 
respetivamente.

Os infantis perderam 
no terreno do S. Bernar-
do por 42-18, continuan-
do a acusar a falta de um 
guarda-redes dedicado, 
valendo pelo espírito de 
união e dedicação, com 
progressos notáveis. Já os 
juvenis foram derrotados 
no terreno do Monte por 
37-6, resultado que foi 
mais volumoso por ape-
nas terem tido de jogar 
com menos um jogador 
que o adversário.

No próximo sábado, os 
seniores vão ao terreno 
do Póvoa do Lanhoso para 
manter o rumo das vitó-
rias e aproximar-se ainda 
mais dos lugares cimei-
ros. No mesmo dia os in-
fantis recebem, por sua 
vez, o Monte, às 11H00, e 
o juvenis o Alavarium as 
15H00, enquanto os mi-
nis vão jogar ao Monte, no 
domingo.
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Ricardo Fonseca e Duarte Santos foram convocados para apitar na Alemanha. 

Madeirenses vão dirigir 
meia-final da Taça EHF 
A arbitragem portuguesa foi uma 
vez mais reconhecida ao mais alto 
nível, com a nomeação da dupla ma-
deirense formada por Duarte Santos 
e Ricardo Fonseca para a fase final 
da Taça EHF, em masculinos, com-
petição que se realiza a 20 e 21 de 
maio, em Gõppingen, na Alemanha. 

Duarte Santos e Ricardo Fonse-
ca vão dirigir a segunda meia-fi-
nal, entre os franceses do St.  

Raphael Var Handball e os ale-
mães do Füchse Berlin. O jogo 
está marcado para as 17h45 locais 
do dia 20 de Maio (sábado), no 
EWS Arena Gõppingen e terá 
transmissão televisiva. 

A outra meia-final da Liqui Moly 
EHF Cup Finals 2017 será disputa-
da por duas equipas da Alemanha, o 
SC Magdeburg e o Frisch Auf 
Gõppingen. H.D.P. 
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ANDEBOL 
Campeonato Nacional -
Fase Final - Jogo em atraso 
da 7a Jornada - Grupo A: 
Águas Santas-Sporting, 
21h00 - Jogo antecipado 
da 10.' Jornada - Grupo B: 
São Mamede-Avanca, 
21h30. 

CICLISMO 
Volta a Itália - S.' Etapa: 
Pedara-Messina (159 km), 
com a participação de José 
Mendes (Bora-Hansgrohe) 
e Rui Costa (UAE Emirates), 
a decorrer até dia 28. 

FUTEBOL 
Liga dos Campeões - 
Meias-Finais - 2' Mão: 
Atlético de Madrid-Real 
Madrid, 19h45. 

GINÁSTICA 
Taça do Mundo eTomelo 
Intemadonal de Ginástica 
libnica,adecorrer no 
Porti~ Arena até dia 14. 
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"É um gosto 
vero Luis 
Frade, um 
filho da 
Casa, 
assumir-se 
na equipa" 

JaanCoato 
Capitão do 
Águas Santas 

Duelo com o Sporting esta noite 
"Este será um jogo enquadrado no bom momento que 
estamos a passar. Temos jogado com qualidade e quere-
mos, atuando em casa, apresentar todos os nossos argu-
mentos perante uma das melhores equipas e que está na 
luta pelo título", refere Juan Couto sobre o jogo desta 
noite com o Sporting, em atraso da 7.3  jornada. "O Águas 
Santas tem realizado uma fase final muito boa, tendojá 
empatado duas vezes com o Benfica e ganho ao ABC. E 
uma demonstração da qualidade da equipa", lembra o 
leão Pedro Portela. "Vamos ter de estar ao nosso melhor 
nível para conquistar os três pontos", disse o ponta. 

Capitão do Águas Santas, que defronta esta noite o Sporting, vai terminar a 
carreira no final da temporada. A ligação de 25 anos continuará nos gabinetes 

Juan deixa de jogar 
e quer ser 
Aos 36 anos, o pivô nascido 
em Caracas vai colocar um 
ponto final numa carreira 
de 24 épocas. Esteve na 
subida à I Divisão do Águas 
Santas, na conquista da 
Taça de Portugal e na meia-
final da Taça C hallenge 

aumurmaaMrs 
••• Serão mais quatro jogos 
- a começar já esta noite, na 
Maia, as 21h00, com o Spor-
ting - e Juan Couto dará a car-
reira por terminada. O pivô do 
Águas Santas, posição que as-
sumiu há nove anos, depois 
de ter começado na meia dis-
tância, leva 24 temporadas a 
jogar e, aos 36 anos, decidiu 
que é chegada a hora de parar. 
"A familia, a quem agradeço 
todo o apoio, e a profissão já 
exigem bastante. Além disso, 
é um gosto ver o Luís Frade, 
um filho da casa, a assumir-se 
na equipa", justifica Juan a O 
JOGO. 

Com 25 anos de clube, onde 
começou por ser praticante 
de badmínton, o capitão do 
Águas Santas esteve depois 
24 ligado ao andebol - passou 
uma época emprestado ao 
Santana -, tendo vivido as vá-
rias fases: jogou na II Divisão, 
foi campeão e subiu ao esca-
lão máximo, conquistou a 
Taça de Portugal (2001/02) e 
esteve na meia-final da Taça 
Challenge (2013/14). "Levo 
excelentes recordações e ami-
zades para a vida", diz. 

No futuro, uma garantia e  

um desejo. "Vou continuar li-
gado ao clube e um dia gostaria 
de ser presidente do Águas 
Santas. O clube tem de conti-
nuar a ser gerido por ex-atle-
tas, que sintam a camisola, 
como foi o caso de CarlosViei-
ra e é o caso de Joaquim Carva-
lho", assume, deixando uma 
"palavra de agradecimento" 
aos dois dirigentes e ainda a 
Bragança Fernandes, presi-
dente da Câmara da Maia, e a 
Paulo Queirós, chefe do de-
partamento do desporto da 
edilidade maiata. 

Juan Couto vai terminar a carreira, mas o seu futuro continuará a passar pelo Águas Santas 
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Carlos Resende irá orientar o  Benfica nas próximas duas temporadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4a041c2c

 
Treinador não renovou o contrato com o ABC e terá aceite a proposta do Benfica.
 
Carlos Resende será o próximo treinador do andebol do Benfica. De acordo com o jornal Record desta
quarta-feira, o atual treinador do ABC não renovou contrato e, após sondagens dos três grandes,
preferiu o clube da Luz.
 
PUB
 
Segundo a mesma fonte, o técnico irá assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas.
 
O Benfica está ainda interessado em contratar reforços internacionais de grande nível, para além da
aposta que também irá fazer na sua formação. Um projeto que, ao que tudo indica, agradou ao
treinador de 45 anos.
 
há 13 mins
 
POR Notícias Ao Minuto
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FUTURO. Carlos Resende preferiu o Benfica em vez do Sporting 
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CAMPEONATO 

Sporting luta 
em Áa Santas 

O Sporting tem hoje 
(21h) um duelo crucial fren-
te à jovem equipa do Águas 
Santas, em jogo adiado da 78  
jornada. É que apenas o 
triunfo interessa aos leões 
para continuarem a depen -
der de si próprios na luta 
pelo título, ainda antes da 
receção ao FC Porto, no 
próximo sábado (18h), no 
Cercal  Vistoso, em Lisboa. o 

GRUPO A 
7.ajornada 

ÁGUAS SANTAS a too SPORTING 
FC PORTO 38-24 ABC 

BENFICA 31-28 MADEIRA SAD 

ANDEBOL 

BENFICA GARANTE 

RESENDE  
Águias vencem corrida 
pelo treinador do ABC, 
que era pretendido por 
Sporting e FC Porto 

ALEXANDRE REIS E LUES AVELAS 

Carlos Resende vai ser o próxi-
mo treinador do Benfica, pelo me-
nos nas duas próximas épocas. O 
técnico do ABC não renovou com 
o clube de Braga, descartou ocon-
vite de Sporting e a sondagem do 
FC Porto, preferindo a Luz. 

As condições oferecidas pelas 
águias adequam-se melhor às ca - 
racterísticas do técnico, de 45 
anos, pois poderá contar com jo-
gadores jovens da sua confiança, 
como o central Pedro Seabra ou o 
pivô Ricardo Pesqueira, que aca-
bam contrato no ABC, e aprovei - 
taráa matéria - prima da formação 
dos encarnados, cujos jogadores 
estão disseminados pelos junio-
res, equipa B e até cedidos a outros 
clubes lisboetas. 

O Benfica pretende também as -
segurar reforços estrangeiros de 
grande nível, de que foi exemplo a 
contratação, recente, aos france - 
ses do Chambery (Starligue) do la-
teral-direito brasileiro João da Sil - 
va, mas poderão vir ainda mais al - 
guns. Outros jogadores do ABC, 
como Diogo Branquinho, tam-
bém são cobiçados, mas os braca-
renses tem acautelado os seus in - 
teresses nos contratos. 

Quanto ao atual plantei das 
h̀  águias, a base vai transitar para a 

próxima temporada, mas o trei-
nador já não contará com Elledy 

• 
CENTRAL PEDRO SEABRA E PIVO 
RICARDO PESQUEIRA (ABC) 
TAMBÉM DEVEM ACOMPANHAR 
O TÉCNICO ATÉ À LUZ 

Semedo e Tiago Pereira, que vão 
para a D2 francesa, respetivamen-
te Nancy e Selestat, e o brasileiro 
Uelington Silva, que ruma à Hun-
gria (Csurgói). 

Carlos Resende, considerado 
ainda hoje como um dos melhores 
internacionais portugueses de 
sempre, tem um perfil que se adap-
ta bem aosobjetivos desportivos do 
Benfica, pois já conquistou pelo ABC 
um campeonato e uma Challenge  

(2015 /16), uma Taça e uma Super - 
taça (2014 /15); pelo FC Porto ga-
nhou uma Liga (2008/09), uma 
Taça de Portugal (2006-07) e uma 
Taça da Liga (2007/08). É também 
um dos discípulos do antigo sele-
cionador já falecido, Aleksander 
Donner, que foi, por sinal, o último 
treinador a dar o título nacional ao 
Benfica, na época de 2007 /08. 

O Sporting, que despediu Zupo 
Equisoain, ainda esteve na corrida 
por Resende, mas o treinador não 
quis pegar numa equipa que não 
foi construída à sua imagem. 

Já o FC Porto também sondou 
Resende, mas seria difícil ao técni-
eo regressara uma casa que o dis-
pensou quando foi campeão. o 

Rito regressa 
aos seniores 
Com a saída de Resende, o 
treinador Jorge Rito, tam-
bém campeão pelo ABC, é 
quem vai orientar a equipa 
principal da turma de Braga, 
vindo dos seus escalões jo-
vens. Já no Sporting, Hugo 
Canela temo beneficio da 
dúvida da sua direção e se for 
campeão até poderá conti-
nuar à frente da turma leoni-
na. Quanto ao FC Porto, 
mantém-se no segredo quem 
será o treinador da próxima 
temporada. 

Página 12



  Tiragem: 65301

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,47 x 1,99 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 69449866 10-05-2017

Purlur. I Diretores Adi untos.  
Antonio Magalhães Bernardo Ribeiro  e  N uno Farinha 

FC PORTO 
P. 12/13 

JÁ TREINA 
NO REIsie," 

DANILO 
CORRE 
PARA O PAÇO 

BENFICA 
P.BAIlE 35  

AVANÇADO 
NUM 
TURBILHÃO 
DE CASOS 

SPORTING F. 2 A 4 F 35 

TREINADOR ADMITE 
DEIXAR O SPORTING 
MAS SÓ... 
A BEM 

JOELHO 
DE  SEFEROVIC 

CAUSA 
ALARME 

MITROGLOU  CORRIDA AOS 
QUER SENTAR  BILHETES  PARA 
JIMÉNEZ O JAMOR 

SENTE-SE 
ã ' ALVO DE 

PROVOCAÇÕES 

JONAS 

DA SAIDA 
CANCEiAMENTO DA REUNIÃO 

COM BRUNO DE CARVALHO 
DESAGRADOU O TÉCNICO 

JJ NÃO PRETENDE FICAR 
EM ALVALADE  SEM CONDIÇÕES 

PARA LUTAR PELO TÍTULO 

JESUS AINDA E PECA DO PROJETO 

gr«BELENENSES P.17 

RESTELO DE LUTO PELO CAPITÃO TEIXEIRA In 

MI* 

LIGA DOS CAMPEÕES P. 7.4hs 

HOJE HÁ 

RO 

El.  
V. GUIMARÃES 
P.14 

• 
RAFAEL MIRANDA 

"Festa do 
Benfica dá-nos 
motivação" 

AROUCA 
2.16 
JOSÉ 
comrs É o 
ESCOLHIDO 
PARA 17/18 

Et7}71 / 
JARDIM FICA PELAS 'MEIAS' 3,5  
SJS 21 MONACO 

wen 
ANDEBOL P.28 

CARLOS RESENDE NO BENFICA 
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MBAPPÉ 

BRONZE: O avançado do 
Monaco tornou-se no 

JAVIER 
MORENO 
LATA Foi expulso do 
Giro, por ter agredido Die-

go Rosa em plena etapa provocando mesmo 
a queda do italiano. O espanhol revelou um 
profundo desprezo pela integridade fisica do 
companheiro de profissão. [pág. 351 

DANIEL 
ALVES 
OURO: Marcou um golo 
de belo efeito e fez uma 

assistência_ a somar a outras duas no jogo 
da primeira mão. O brasileiro ficou umbili-
calmente ligado à qualificação da Juventus 
para a final da Liga dos Campeões. [pág. 24 II 

CARLOS 
RESENDE 
PRATA O treinador mais 
disputado do andebol por-

tuguês vai vincular-se ao Benfica e liderar o 
projeto de recuperação do título por parte das 
águias. O interesse de Sporting e FC Porto 
também atesta a sua competência. [pág. 28]  

mais jovem jogadora marcar numa meia-fi-
nal da Liga dos Campeões e interrompeu o 
recorde da Juventus, que esteve 690 minu-
tos sem sofrer golos na prova. [pág. 241 
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Benfica garante Resende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.record.pt/modalidades/andebol/detalhe/benfica-garante-resende.html

 
Águias vencem corrida pelo treinador do ABC, que era pretendido por Sporting e FC Porto
 
Carlos Resende vai ser o próximo treinador do Benfica, pelo menos nas duas próximas épocas. O
técnico do ABC não renovou com o clube de Braga, descartou o convite de Sporting e a sondagem do
FC Porto, preferindo a Luz.
As condições oferecidas pelas águias adequam-se melhor às características do técnico, de 45 anos,
pois poderá contar com jogadores jovens da sua confiança, como o central Pedro Seabra ou o pivô
Ricardo Pesqueira, que acabam contrato no ABC, e aproveitará a matéria-prima da formação dos
encarnados, cujos jogadores estão disseminados pelos juniores, equipa B e até cedidos a outros
clubes lisboetas.
 
Continuar a lerO Benfica pretende também assegurar reforços estrangeiros de grande nível, de que foi
exemplo a contratação, recente, aos franceses do Chambery (Starligue) do lateral-direito brasileiro
João da Silva, mas poderão vir ainda mais alguns. Outros jogadores do ABC, como Diogo Branquinho,
também são cobiçados, mas os bracarenses têm acautelado os seus interesses nos contratos.
Quanto ao atual plantel das águias, a base vai transitar para a próxima temporada, mas o treinador já
não contará com Elledy Semedo e Tiago Pereira, que vão para a D2 francesa, respetivamente Nancy e
Selestat, e o brasileiro Uelington Silva, que ruma à Hungria (Csurgói).
 
Carlos Resende, considerado ainda hoje como um dos melhores internacionais portugueses de
sempre, tem um perfil que se adapta bem aos objetivos desportivos do Benfica, pois já conquistou
pelo ABC um campeonato e uma Challenge (2015/16), uma Taça e uma Supertaça (2014/15); pelo FC
Porto ganhou uma Liga (2008/09), uma Taça de Portugal (2006-07) e uma Taça da Liga (2007/08). É
também um dos discípulos do antigo selecionador já falecido, Aleksander Donner, que foi, por sinal, o
último treinador a dar o título nacional ao Benfica, na época de 2007/08.
 
O Sporting, que despediu Zupo Equisoain, ainda esteve na corrida por Resende, mas o treinador não
quis pegar numa equipa que não foi construída à sua imagem.
 
Já o FC Porto também sondou Resende, mas seria difícil ao técnico regressar a uma casa que o
dispensou quando foi campeão.
 
Autores: Alexandre Reis e Luís Avelãs
 
07h41
 
Alexandre Reis e Luís Avelãs
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Carlos Resende vai orientar Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=84dfebc

 
Técnico rejeitou abordagens de FC Porto e Sporting
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
Numa disputa acesa pela disputa do treinador do ABC, o Benfica levou a melhor e Carlos Resende
muda-se para a Luz.
 
De acordo com o jornal Record, Carlos Resende vai ser o próximo treinador da equipa de andebol do
Benfica. O técnico terá rejeitado abordagens de Sporting e FC Porto e vai assinar pelo emblema
encarnado.
 
O Benfica vai apostar forte na modalidade na próxima temporada depois de já ter garantido o lateral-
direito brasileiro João da Silva proveniente do Chambery.
 
Na temporada passada, Carlos Resende conquistou o campeonato e a Taça Challenger ao serviço do
ABC.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
10-05-2017 07:55  Técnico rejeitou abordagens de FC Porto e Sporting.
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Benfica garante Resende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=72e69e74

 
Por Record
Carlos Resende vai ser o próximo treinador do Benfica, pelo menos nas duas próximas épocas. O
técnico do ABC não renovou com o clube de Braga, descartou o convite de Sporting e a sondagem do
FC Porto, preferindo a Luz.As condições oferecidas pelas águias adequam-se melhor às características
do técnico, de 45 anos, pois poderá contar com jogadores jovens da sua confiança, como o central
Pedro Seabra ou o pivô Ricardo Pesqueira, que acabam contrato no ABC, e aproveitará a matéria-
prima da formação dos encarnados, cujos jogadores estão disseminados pelos juniores, equipa B e até
cedidos a outros clubes lisboetas.O Benfica pretende também assegurar reforços estrangeiros de
grande nível, de que foi exemplo a contratação, recente, aos franceses do Chambery (Starligue) do
lateral-direito brasileiro João da Silva, mas poderão vir ainda mais alguns. Outros jogadores do ABC,
como Diogo Branquinho, também são cobiçados, mas os bracarenses têm acautelado os seus
interesses nos contratos.Quanto ao atual plantel das águias, a base vai transitar para a próxima
temporada, mas o treinador já não contará com Elledy Semedo e Tiago Pereira, que vão para a D2
francesa, respetivamente Nancy e Selestat, e o brasileiro Uelington Silva, que ruma à Hungria
(Csurgói).Carlos Resende, considerado ainda hoje como um dos melhores internacionais portugueses
de sempre, tem um perfil que se adapta bem aos objetivos desportivos do Benfica, pois já conquistou
pelo ABC um campeonato e uma Challenge (2015/16), uma Taça e uma Supertaça (2014/15); pelo FC
Porto ganhou uma Liga (2008/09), uma Taça de Portugal (2006-07) e uma Taça da Liga (2007/08). É
também um dos discípulos do antigo selecionador já falecido, Aleksander Donner, que foi, por sinal, o
último treinador a dar o título nacional ao Benfica, na época de 2007/08.O Sporting, que despediu
Zupo Equisoain, ainda esteve na corrida por Resende, mas o treinador não quis pegar numa equipa
que não foi construída à sua imagem.Já o FC Porto também sondou Resende, mas seria difícil ao
técnico regressar a uma casa que o dispensou quando foi campeão.
 
07:41  por
 
Record
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