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Carlos Resende, a ser cumprimentado pelo antecessor no Benfica, Mariano Ortega, que deixa a Luz dente de que faltou competitividade 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

Caminho livre para Carlos Resende 
Benfica fez agradecimento público a Mariano Ortega pelo trabalho desenvolvido pelo treinador espanhol com o qual 

rescindiu contrato o Oficialização do novo técnico aguardada para muito breve Seabra e Pesqueira só após a Seleção 

REDRO BENAVENTE/ASF 

por 

HUGO COSTA 

C
ARLOS RESENDE será 
oficializado corno novo 
treinador do Benfica por 
estes dias, ao contrário 
dos novos reforços da 

equipa encarnada, Pedro Seabra e 
Ricardo Pesqueira, ambos ex-ABC, 
que só após a conclusão dos traba -
lhos da Seleção Nacional, que ter -
minarão a 18 deste mês, serão ofi-
cializados, aguardando-se ainda 
o anúncio relativamente ao brasi-
leiro João Pedro Silva (ex -Cham - 
bery). 

Recorde-se que os convocados 
clo selecionador Paulo Pereira pre-
param até dia 10, no Luso, os en-
contros da 5." e 6." jornadas euro-
peias rumo à qualificação para o 
Europeu de 2018, com Portugal a 
defrontar a Alemanha dia 14 (19.30 
h), no Pavilhão Multiusos de Gon 
domar, e a visitar a Eslovénia, a 17 
deste mês. 

Entretanto, o Benfica agrade-
ceu ontem publicamente, na sua 
página oficial, ao treinador Ma-
riano Ortega, com o qual cessou o 
vinculo que tinha por mais uma 
época, pelo trabalho por este des 
envolvido, desejando - lhe felici - 
dades e relembrando urna frase do 
técnico espanhol «Do Benfica 
um dia, ben fiquist a para sempre» 
- , confirmando assim o caminho 
livre ao sucessor. 

Em três épocas nos encarna- 

dos, Ortega venceu uma Taça de 
Portugal (2015116) e uma Superta-
ça (2016117), tendo ainda sido fi-
nalista do campeonato e da 
Challenge (2015116), além da boa 
campanha na Taça EHF deste ano. 
No final do encontro com o Spor-
ting, em que os leões festejaram a 
conquista do título nacional, mer 
cê da derrota (23 25) dos encarna-- 

dos em Odivelas, no último dia de 
maio, o agora ex-treinador não es-
condeu a A BOLA alguma emoção 
pela última partida ao comando 
cio Benfica: «Foi uma experiência 
profissional incrível, estar num 
clube como o Benfica e a nível pes-
soal também. Todos os conheci-
mentos que adquiri como treina-
dor, com as outras modalidades. 

Faltou-nos ser um pouco mais 
competitivos», considerou Orte--
ga. «Em termos pessoais a minha 
família sentiu-se como se estives-
se em casa, fomos muito bem aco-
lhidos pelo clube, com amigos, in-
clusive do Sporting. Foi uma 
experiência muito boa quer em 
termos profissionais, quer em ter-
mos pessoais.» 
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Sporting sabe 
destino este mês 

Reunião executiva a 23 e 24 de 
junho ditará posição dos leões na 
Champions 

A Federação Europeia de Andebol (EHF) já 
divulgou, ontem, as datas chaves 
relativas à Liga dos Campeões na época 
2017/2018. sendo que só a 23 e 24 deste 
mês, por altura da reunião executiva da 
EHF, em Zagreb, serão distribuidas as 
equipas pelos grupos A e B (oito 
formações em cada e reservadas para as 
melhores formações europeias) e C e D. 
Também só nesta data o Sporting saberá 
se entra diretamente num destes grupos, C 
e D ou se, a exemplo do ABC na época 
passada, terá de fazer um torneio de 
qualificação. Para o efeito, a EHF contabiliza 
oito parâmetros que servirão para Integrar 
os conjuntos nestes grupos: pavilhão, 
televisão, ranking no campeonato, 
espetadores, performance nas 
competições europeias, potencial de 
patrocinios, implementação de deveres, 
regulamentação e novas plataformas. 
Entretanto, hoje é o último dia para as 
federações pedirem vagas extra para a Liga 
dos Campeões. O sorteio da qualificação e 
da fase de grupos será a 30 de junho em 
Ljubljana, os torneios de apuramento serão 
a 2 e 3 de eetembro e os grupos iniciam-
-se de 13 a 17 do mesmo mès. A última 
jornada está marcada para o período de 29 
de novembro e 3 de dezembro para os 
grupos C e D. HUGO COSTA 
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CONVIDADOS O Núcleo do
Sporting Clube de Portugal de
Ílhavo celebra, já no próximo
domingo, o  35.º aniversário,
com um almoço, que será ser-
vido no salão dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo, e decor-
rerá a partir das 13 horas, .

A estrutura, presidida por
Rosa Novo, tem como garantia
presenças emblemáticas de fi-
guras de relevo do clube leo-

nino, casos de Bessone Bastos,
Emanuel Silva, Fernando Men-
des e João Benedito que, junta-
mente com o Ílhavo Andebol
Clube, serão homenageados
com o “Galardão Moliceiro”.

Antes da confraternização à
mesa, os “leões” ilhavenses tem
preparada uma recepção aos
convidados de honra, progra-
mada para as 10.30 horas, na
sede do Núcleo, onde os adep-

tos do Sporting terão a oportu-
nidade de conviver com perso-
nalidades que representaram e
representam, no caso do ca-
noísta Emanuel Silva, o Spor-
ting Clube de Portugal.

Também da actual estrutura
directiva do emblema “verde-
e-branco” são esperados diri-
gentes leoninos para um evento
marcante na vida do Núcleo do
concelho de Ílhavo.SL

Sportinguistas de Ílhavo
comemoram 35 anos de Núcleo
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Pedro Seabra chamado à Selecção Nacional de Andebol
O andebolista aveirense Pedro Seabra, que é uma das figuras do ABC, que ainda no
último domingo conquistou a Taça de Portugal, foi chamado à última da hora para
integrar o estágio da selecção nacional de andebol, que começou ontem no Luso.

Página 4



A5

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 8,15 x 10,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69873433 07-06-2017

Seniores da SIR fecham
época com empate 

Os seniores masculinos da SIR
1.º de Maio, terminaram a se-
gunda fase da 3.ª divisão na-
cional com um empate a 27 go-
los na recepção ao Lagoa, o
que lhes valeu a subida ao se-
gundo lugar da sua série, onde
já haviam garantido a subida
de divisão.

Na recepção aos algarvios, o
clima de descompressão cau-
sado pela garantia de subida,
aliado à ausência de alguns
atletas habitualmente mais uti-
lizados, acabou por permitir
que os forasteiros comandas-
sem o marcador quase todo o
jogo, chegando ao intervalo a
vencer por 14-16. No segundo

tempo, a vantagem dos visi-
tantes foi-se dilatando e só
uma ponta final de grande ní-
vel por parte da equipa mari-
nhense impediu a derrota.

Juvenis da SIR jogam em
casa para subir à 1.ª divisão

A Marinha Grande recebe no
próximo fim-de-semana a fase
de apuramento do campeo-
nato nacional da 2.ª divisão de
juvenis masculinos, onde a SIR
procura a última vaga de su-
bida à 1.ª divisão nacional.

A SIR 1.º de Maio começa por
defrontar o CPN (Ermesinde)
na sexta-feira, às 19h00. No sá-
bado, às 15h00, jogam Serpa e
CPN. No domingo, às 12h00,
joga a SIR 1.º de Maio frente ao
Serpa. |

Andebol
Marinha Grande
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Madeira Andebol SAD pode regressar ao azul e amarelo na próxima temporada. 

MODALIDADES 

Madeira SAD vai voltar 
• • • 

as cores originais 
FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD vai voltar 
às cores originais, ao habitual azul 
e amarelo no equipamento oficial 
na próxima época. E uma ideia que 
está sobre a mesa, a ser debatida 
pela actual administração, e que 
vem na sequência de uma série de 
recomendações/pedidos de vários 
quadrantes. 

Recorde-se que após 18 anos da 
sua criação, o projecto para o ande-
bol madeirense passou, no início 
da última temporada, a ter dois no-
vos equipamentos, um igual ao do 
Marítimo - mudou apenas o em-
blema - e um outro todo preto, a 
cor predominante no Académico. 

O Académico Marítimo Madeira 
Andebol SAD, que é liderado por 
Carlos Pereira, e que no conselho 
de administração conta com Mar-
co Costa e Rodolfo Ferreira, apro-
vou essa alteração que surpreen-
deu o Governo Regional, principal 
investidor do projecto, que deixou 
de ter um representante na SAD 
em Dezembro de 2014, no âmbito 
do ajustamento do PAEF. 

Na altura, através da Secretaria 
Regional de Educação, o Executivo 
madeirense revelou-se admirado 
com a decisão da 'sociedade' ande-
bolística, informou que não tinha 
sido considerado no processo, mas 
frisou que não iria interferir no 
caso, uma vez que os estatutos de  

criação da 'sociedade' eram omis-
sos na questão dos equipamentos. 

Por sua vez, outras pessoas que 
estão ou estiveram ligadas ao an-
debol condenaram aquilo a que de-
signaram ser uma aposta ofensiva 
e provocatória. 

Seja como for, os equipamentos 
verde-rubro e preto 'vingaram' e 
nem por isso os madeirenses 'desli-
garam-se' do projecto, bastando 
ter em consideração que em mui-
tos jogos do Madeira SAD, no Pavi-
lhão do Funchal, as portas fecha-
ram-se minutos antes do arranque 
dos mesmos, por estar lotado. 

Mas porque se trata, efectiva- 

OS EQUIPAMENTOS 
VERDE-RUBRO E 
PRETO NÃO FORAM 
BEM ACEITES PELAS 
GENTES DO ANDEBOL 

mente, de um projecto da Região e 
porque as relações institucionais 
entre a SAD do andebol e o Gover-
no Regional foram normalizadas, 
após um 'Verão de 2016' conturba-
do, por não ter sido assegurada a 
participação europeia da 'socieda- 

de' por parte do Governo e porque 
as verbas apresentadas pelo Exe-
cutivo no PRAD 2016/17 foram 
consideradas insuficientes - sofre-
ram um corte de 10% -, que condu-
ziram a um divórcio e ao apareci-
mento de equipamentos alternati-
vos, que a administração fez ques-
tão de dizer que não tinha "objecti-
vos secundários, apenas com a in-
tenção de valorizar a harmonia 
existente entre o Marítimo e o 
Académico". 

Passado um ano, com as relações 
normalizadas, estão reunidas as 
condições para que o Madeira 
SAD volte às cores da fundação. 
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Disputou-se no passado fim-
de-semana no Pavilhão da Es-
cola Secundária Abel Salazar,
em São Mamede de Infesta
(Porto) a ‘final-four' do cam-
peonato regional de seniores
masculinos, com o Académico
de Viseu a ser um dos prota-
gonistas. 

Os viseenses perderam na
meia final, realizada no sábado,
contra a equipa anfitriã que vi-
ria a arrecadar o troféu, por 33-
21. Uma partida em que o Aca-
démico cedeu nos últimos 10
minutos do final, tendo res-
pondido à melhor organização

do seu adversário durante
mais de 40 minutos. 

Na outra final, o SVR Benfica
e o FC Penafiel proporciona-

ram um grande jogo, com a
emoção a centrar-se na dúvida
de quem seria que iria jogar a
final com o FC Infesta. Nos úl-

timos segundo foram os vila-
realenses que acabaram por se
impor por um golo de dife-
rença (29-28).

Para a disputa do 3.º e 4.º lu-
gar, no domingo, a formação
da capital da Beira Alta coman-
dada por Rafael Ribeiro não
deu hipóteses ao conjunto pe-
nafidelense e venceu clara-
mente por 41-33, garantindo
assim a subida ao pódio.

Na final e depois de uma pri-
meira parte muito equilibrada,
o FC Infesta foi mais forte nos
últimos 30 minutos e, apoiado,
pelo seu público, derrotou o
Sport Vila Real e Benfica por
cinco golos de diferença (32-
27). SC |

Académico subiu ao pódio em Infesta
Andebol
AA Porto

Viseenses em 3.º no Regional de Seniores do distrito do Porto

ARQUIVO
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Minis e Bambis jogam
andebol em Lamego
SÁBADO O Estádio dos Re-
médios, em Lamego, acolhe
este sábado a partir das 14h30
a Festa Final Andebol de Relva,
iniciativa destinada aos esca-
lões competitivos de Bambis e
Minis masculinos e femininos.

Com organização da Asso-

ciação de Andebol (AA) de Vi-
seu, do Andebol Club de La-
mego e apoio da autarquia lo-
cal, o evento vai contar com a
presença de centenas de crian-
ças em representação de todos
os clubes filiados na AA de Vi-
seu. |
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PORTUGUESES 

O Sporting vai regressar à 
Liga dos Campeões, onde 
esteve em 2001/02, sendo 
um dos três clubes 
portugueses a jogá-la. ABC 
(cinco vezes) e FC Porto 
(duas) foram os restantes. 

.N.L-pê4.Stétbik vai segutar 
um rtsmat e de StepSncic e. com» 
deksas. travar o cOiosso PSG 

As finais da 
Champions 
de andebol 
têm figuras 
como a 
cantora Mel 
C e ações de 
empresas, 
como a da 
Salming. 
que tinha 
Paulo Faria 
e Joaquim 
Carvalho, 
treinador e 
presidente 
doAguas 
Santas, 
entre os 
convidados 

, 
■ 

Adeptos da Macedónia fizeram a festa em Colónia 

Lotações esgotadas, 
colossos como Barcelona e 
PSG entre os finalistas, 
decisões nos últimos 
segundos e campeões 
nascidos da paixão, como o 
Vardar.AVelux KH:FPinal 4 
é um êxito em crescendo! 

TIAGOIWJA 
em Colónia [Alemanha) 

••• A Lanxess Arena, em 
Colónia, é desde o início des-
ta década a anfitriã das finais 
da Velux EHF Champions 
League evai continuar asê-lo 
até 2020. "É a melhor opção", 
assume Michael Wiederer, 
presidente da Federação Eu-
ropeia deAndebol, penando 
não só nos19750lugares que 
esgotam logo em fevereiro 
- ficando alguns reservados 
para os adeptos dos quatro 
finalistas - como na envol-
vência única que ali se criou: 
as claques confraternizam 
no centro da cidade, a Ope-
ning Patty é sempre um êxi-
to, congressos como o das 
novas tecnologias uma tradi-
ção e, como momento supre-
mo, o campeão europeu qua-
se sempre diferente! Este 
ano foi o "outsider" Vardar, 
equipa macedónia que bateu 
Barcelona e PSG, ambos por 
um golo e nos segundos fi-
nais. 

DepoisdeHamburgo (2013), 
Flensburgo (2014) e Kielce 
(2016), o Vardar é o quarto 
campeão surpresa e o sexto di-
ferente nos últimos anos. Só 
Barcelona, que em 2011e 2015  

festejou dois dos seus nove tí-
tulos, e !Cie' (2010 e 2012) im-
puseram a força dos grandes 
numa era emocionante do an-
debol, ao ponto de o PSG, ten-
do a equipa mais cara da atua-
lidade, continuar a morrer na 
praia, por sinal dos locais me-
nos famosos em Colónia... 

"Um clube como o Barcelo-
na tem de estar sempre na Fi-
nal 4, pois queremos provar 
que a nossa cidade não é só fu-
tebol. O ano passado falhá-
mos e foi muito mau...", disse 
a O JOGO Viran Morros Argi-
la, um dos jogadores do Bar-
celona, destacando a presen- 

Ainda não há números da 
audiência global, mas a 
Velux EHF Final 4 deste ano 
foi transmitida por 40 
canais televisivos e para 80 
países. Um recorde  

ça "de 600 dos nossos adep-
tos". Os catalães perderiam 
com o Vardar (25-26) nas 
meias-finais, um resultado 
de choque para quem vence-
ra a fase de grupos e elimina-
ra o Kiel nos quartos definal. 
Se os grandes caíram mais 
uma vez, a competição até 
tem crescido com isso. As fi-
nais de Colónia foram trans-
mitidas por 40 estações tele-
visivas e para 80 países, um 
recorde na modalidade. 

O gigantismo de quem tem 
Melanie C a cantar na entrega 
de prémios impressiona, mas 
a verdade é que Portugal tem  

infraestruturas capazes de re-
ceber um espetáculo desta di-
mensão, como o Meo Arena. 
A dificuldade seria encontrar 
tantos adeptos como os ale-
mães, onde o andebol gera 
uma paixãocomo a dos portu-
gueses pelo futebol, embora 
isso tenha sido trabalhado: ali 
os jogadores estão próximos 
dos adeptos, que usam cami-
solas dos clubes, tudo no inte-
resse dos patrocinadores. Um 
profissionalismo que, soma-
do a equipas de muito cora-
ção, como o Vardar, tem feito 
da Champions um espetácu-
lo total. 

ANDEBOL  Com o Vardar a bater Barcelona e PSG, sendo o sexto campeão diferente em seis anos, a Champions League vive uma era de sonho 

O ESPEDICULO TOTAL 

Ex-portista David Davis destaca "feito de um país" 
David Davis acabou 
a carreira como 
jogador no FC Porto, 
mas brilha agora no 
Vardar como técnico 

••• O espanhol David Davis 
chegou ao Dragão para levar o 
FC Porto à Liga dos Campeões, 
uma lesão impediu-o de jogar 
muito, mas deixouboaimpres-
são e terminaria a carreira logo 
depois. Emigrando para a Ma-
cedónia, treinou a equipa fe-
minina do Vardar - que tam- 

bém foi à final da Champions, 
perdendo com as húngaras do 
Gyori (30-31) - e tomou-se ad-
junto de Raúl González na 
masculina. "Chegar às finais já 
era o maior êxito da história do 
Vardar, um clube sempre 
acompanhado por muitos 
adeptos. Imaginem como eles 
viveram isto...", disse Davis a0 
JOGO. Ele é um dos vários ele-
mentos da família espanhola 
que se estabeleceu em Skopje 
e ajudou° dube aatingiro topo 
europeu. "Mais do que para o 
clube, que é um 'jovem' a este  

nível, isto é um feito muito 
importante para um país pe-
queno. A Macedónia tem dois 
milhões de habitantes e todos 
ficaram muito orgulhosos", 
comentou Davis, lembrando 
que "também as raparigas jo-
garam a final!". O Vardar cres-
ceu devido ao investimento do 
presidente, Sergey Samso-
nenko, mas o seu segredo não 
se reduz às estrelas estrangei-
ras, como Sterbik ou Dibirov.A 
Macedóniaviveintensamente 
o andebol e é um viveiro de 
grandes jogadores. 

STERN( 
SEGINOU OS GRANDES 
O guarda-redes espanhol de 
origem Sérvia Arpad Sterbik 
foi eleito o melhor jogador da 
Final 4, depois de as suas 
defesas terem travado 
Barcelona e PSG. O sete ideal 
foi formado por: guarda-
redes, Arpad Sterbik 
(Vardar); ponta-esquerda, 
Timur Dibirov (Vardar), 
lateral-esquerdo, Mikkel 
Hansen (PSG); central, Aron 
Pálmarsson (Veszprém); 
lateral-direito, Alex Dujshe-
baev (Vardar); ponta-direita, 
Ivan Cupic (Vardar); pivô, 
Andreas Nilsson (Veszprém). 
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ANDEDOL EQUIPA DAS OUINAS 
JÁ ESTÁ CONCENTRADA NO LUSO 
A Seleção Nacional já prepara, no Luso, os 
embates com a Alemanha (dia 14) e a 
Eslovénia (dia 17), de qualificação para o 
Europeu de 2018. Numa sessão de quatro 
horas (metade ginásio, metade campo), o 
técnico Paulo Jorge Pereira contou com 19 
atletas, aguardando por Jorge Silva (Gra-
nollers) e Nuno Grilo (Créteil), ainda a 
competir pelos respetivos clubes. Hoje a 
equipa terá dois treinos. —c.a 
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Agewda 
mama- Medensi Fm) - Grupo B - ftwa- 19W-Avanc2 (20 45) 
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CONFIRMADO ADEUSA LUZ 

Águia agradece a Mariano 
O Benfica prepara-

se para apresentar um 
novo treinador, Carlos 
Resende (ABC), pelo que 
já acertou tudocomodis-
pensado Mariano Ortega 
(na foto), que orientou a equipa 
da Luz durante trêsanos. 

E as águias não pouparam 
elogios ao técnico espanhol, 
vencedor de uma Taça, uma 
Supertaça, vice-campeão na-
cional e da Challenge em 
2015 /16. "Mariano Ortega cessa  

a ligação ao clube, mas o 
respeito que por mérito 
técnicos e humanos al-
cançou entre adeptos, 
atletas e colaboradores é 

44 

 

evidência Suficiente para 
continuar a ser um de nós. 
Obrigado Mariano e votos de 
um longo e próspero futuro", 
pode ler -se no sitio do Ben fica. 

Refira-se que Mariano Ortega 
tinha mais um ano de contrato 
com os encarnados, mas a falta de 
resultados ditaram a dispensa. o 
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ANDEBOL 

Hugo Canela 
fica no Sporting 
PIO  Sporting vai manter o 
treinador Hugo Canela à frente 
da equipa campeã nacional na 
próxima temporada. O clube 
chegou a ponderar a contrata-
ção de Paulo Fidalgo, mas os 
responsáveis leoninos reco-
nhecem que o técnico que subs-
tituiu o espanhol Zupo Equi-
soain em fevereiro fez um tra-
balho muito positivo, pois não 
só recuperou o título, 16 anos 
depois, como ainda ganhou a 
Taça Challenge e levou a equipa 
à final da Taça de Portugal. o 
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ADEUS. Bruno de Carvalho criticou resultados das modalidades e Vicente Moura bateu coma porta 

"Sinto-me responsável 
por título e Challenge" 
Vicente Moura, ex-'vice' 
do Sporting, feliz por ter 
ajudado à consolidação 
das modalidades no clube 

ALEXANDRE REIS 

Memórias olímpicas por revelar 

/51Vicente Moura demitiu-se em 
meados de maio da vice-presidên-
cia para as modalidades do Spor - 
ting, mas não esquece o trabalho 
realizado em Alvaiade. Numaaltu-
ra em que se começam a fazer ava - 
liaçõ e balanços da temporada, o 
antigo presidente d o Com i té Olím-
pico de Portugal (COP) manifes-
tou- se feliz por ter ajudado o clube 
do seu coração, recentemente 
campeão nacional e vencedor da 
Taça Challenge no andebol. 

"E VAMOS TER MAIS VITÓRIAS 
NA EPOCA, NO ATLETISMO, NO 
FUTSA1, NO JUDO... ESPERO QUE 
O SPORTING TENHA MUITO ÉXITO" 
VICENTE MOURA 

"É claro que me sinto responsá-
vel pela conquista da Taça 
Challenge e do Campeonato Na-
cional, que fugia há 16 anos. De-
pois da saída do técnico Zupo 
Equisoain, a promoção de Hugo 
Canela para treinador da equipa 
sénior revelou-se acertada, pois 
mostrou ser competente. E vamos 
ter mais vitórias esta época, no 
atletismo, no futsal, no judo, etc. 
A vida tem destas surpresas, mas 
estou certo de que ajudei a consoli-
dar as modalidades do Sporting,  

que, espero, venham a ter muito 
êxito", considerou Vicente Moura. 

Recorde-sequeodirigentesede-
mitiu em meados de maio, em con -
sequência dascríticasdopresiden-
te BrunodeCarvalho noFacebook e 
um dia depois do empate do Spor - 
ting na Madeira, na penúltima jor-
nada do Campeonato. Afinal, esse 
mesmo empate valeu° título, poiso 
FC Porto perdeu na Luz eóSporting 
subiu ao P lugar, rematando a `fae-
na' comavitórianareceçãoao Ben-
fica. Pelo meio, os leões conquista 
ram ainda a Challenge, a segunda 
depois de 2009 /10, echegaram à fi - 
nal da Taça, ganha pelo ABC. o  

Vicente Moura saiu do Spor-
ting, mas não parou nos com-
promissos associativos, tor-
nando-se presidente da as-
sembleia geral da Federação 
Portuguesa de Motonáutica e, 
mais recentemente, da Asso-
ciação dos Doentes com Defi-
ciência Cardíaca. Mas a sua 
maior empreitada de momen-
to são as suas memórias olím-
picas: "Foram muitos anos de-
dicados ao olimpismo, pelo 
que já escrevi mais de 300 pá- 

ginas de um livro com muitas 
curiosidades e dados históri-
cos. Ainda falta escrever bas-
tante, mas estou muito empe-
nhado neste projeto, gastando 
umas três horas por dia", reve-
lou Vicente Moura. Quando à 
associação dedicada aos doen-
tes cardíacos, o dirigente é um 
presidente voluntário, sensi-
bilizado pelo enfarte que teve 
no coração: "Há 400 mil doen-
tes em Portugal com proble-
mas cardíacos." 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e6e3ca6c

 
Responsáveis leoninos reconhecem que o técnico fez um trabalho muito positivo
O Sporting vai manter o treinador Hugo Canela à frente da equipa campeã nacional na próxima
temporada. O clube chegou a ponderar a contratação de Paulo Fidalgo, mas os responsáveis leoninos
reconhecem que o técnico que substituiu o espanhol Zupo Equisoain em fevereiro fez um trabalho
muito positivo, pois não só recuperou o título, 16 anos depois, como ainda ganhou a Taça Challenge e
levou a equipa à final da Taça de Portugal.
 
05h32
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9831e29

 
Por Record
O Sporting vai manter o treinador Hugo Canela à frente da equipa campeã nacional na próxima
temporada. O clube chegou a ponderar a contratação de Paulo Fidalgo, mas os responsáveis leoninos
reconhecem que o técnico que substituiu o espanhol Zupo Equisoain em fevereiro fez um trabalho
muito positivo, pois não só recuperou o título, 16 anos depois, como ainda ganhou a Taça Challenge e
levou a equipa à final da Taça de Portugal.
 
05:32  por
 
Record
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