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CÉLIA LOURENÇO

ATAS brancas, estetoscópio
e bolas de andebol parecem
ser uma conjugação pouco
provável dentro de um recinto desportivo. Porém, foi
assim que, num momento de descontração e de pose para a fotografia,
a A BOLA encontrou Ricardo Pesqueira, Pedro Seabra e Belone Moreira no pavilhão n.'2 2 da Luz, onde
amanhã o Benfica inicia a pré-época num particular frente ao HC Nantes. Apesar da boa disposição, foi com
seriedade que estes médicos do andebol fizeram o checkup à modalidade e ao estado da saúde em Portugal.
«Quando comecei a fazer o curso de Medicina não treinava tanto
como agora. Estudava e jogava no
Belenenses, era relativamente fácil»,
ressalva Belone Moreira, de 28 anos.
«Havia compatibilidade de horários
e era fácil conciliar as duas coisas,
saia de uma e ia para a outra. Já acabei o curso como jogador no Benfica. O 6.º ano foi completado no primeiro ano em que joguei aqui.
Deram-me todas as condições para
conciliar, sem prejudicar nenhuma
delas. Acabei o curso fazendo as duas
coisas de que gosto», reforçou o lateral direito, entretanto, apenas dedicado à modalidade praticada pelos
pais. «Acabei o curso e parei. Ainda
fiz um estágio que o Benfica me proporcionou no Hospital da Luz para
me manter no ativo, mas não estou a
exercer», aludiu o lisboeta, com o
discurso intercetado por Ricardo Pesqueira, ávido em esclarecer uma dúvida que persiste.
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Diria que são dois planos A,
as duas coisas que mais gosto de fazer
na vida. O andebol terei de fazê-lo
agora, porque daqui a dez anos não
terei condições para jogar. Uma é plano
A agora, a outra será plano A daqui
a uns cinco ou dez anos. Não devo
tratar de forma redutora nenhuma
delas. São as duas objetivos

de vida
RICARDO PESQUEIRA
pivot do Benfica
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Licenciados em Medicir
Moreira analisam os obj

NEM ESTUDANTES NEM MÉDICOS

«Neste momento, eu e o Belone
não somos estudantes, mas também ainda não somos médicos com
autonomia, com o Pedro. Importa
salientar isso. No final da nossa carreira desportiva, teremos que fazer
uma prova de acesso à especialidade», explicou Pescas, com o é conhecido o pivot de 26 anos, natural
Gondomar, esclarecendo sobre a diferença profissional para o ortopedista Seabra, que tirou licença sem
vencimento no Hospital de Gaia.
«Contei uma compreensão fantástica no hospital. Apesar dos estatutos existirem nem sempre é fácil conciliar as duas coisas, é preciso
ter muita capacidade de organização, dedicação e equilíbrio. Houve
alturas em que não consegui estar
a 100 por cento nos dois lados. Estando, todavia, a pensar num plano a longo prazo, tornou-se fácil,
mas sempre exigente», aludiu, por
seu turno, Seabra, internacional de
28 anos que, em 2016, foi considerado o melhor de Portugal, então
vestindo as cores do ABC, clube
pelo qual conquistou a Taça
Challenge e o Campeonato em
2015/2016.

PLANOS A

Rendido ao andebol pelas passagens com o avô pelo pavilhão do
Águas Santas, quando saía da piscina, Pesqueira defende que as carreiras duais são exequíveis, «apesar do necessário sacrifício» .
SNS COM MUITO A MELHORAR

Belone Moreira (à esq), Ricardo Pesqueira (centro) e Pedro Seabra são exemplo do sucesso das carreiras duais no desporto e nas universidades

Greves, reduções das horas semanais ou as débeis condições dos serviços de oncologia têm feito paragonas nos últimos tempos. Os doutores
andebolistas lamentam tudo isso, mas
são defensores do que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem de bom.
«Temos a felicidade de ter um sistema que consegue abranger todas
as pessoas, o que nem sempre se vê
noutros países ditos mais desenvolvidos. Acredito que existem, por restrições de orçamento, inúmeros hospitais que necessitavam de melhores
condições. Na saúde toma proporções mais graves. Falamos de pessoas que podem influenciar a vida de
milhares de portugueses, é um tema
delicado», referiu Seabra, corrobo-
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Têm a palavra

CONSCIÊNCIA DIFÍCIL
Nem sempre foi fácil conciliar
estudos e carreira desportiva, apesar de
existir o estatuto de alta competição.
Felizmente é mais falado e existem mais
condições. Não foi fácil a tomada de
consciência de que um é o plano para a
vida a longo prazo, sabendo que o outro,
a verdadeira paixão, só pode ser
realizado agora. Contei com a ajuda de
muita gente

PEDRO SEABRA
central do nenfica

MEDICINA DESPORTIVA
O futuro pode passar por ficar
ligado ao clube no departamento
médico. Essa é sempre uma
possibildidade. Até fizemos uma pós
graduação na área da medicina
desportiva, de que gostamos bastante.
É mais uma porta que se abre
e uma possibilidade. O desporto
pode ajudar na escolha da especialidade
na medicina

«O Seabra
já me operou»

O único do trio com especialidade
feita, em ortopedia, e «com
autonomia» para exercer,
Pedro Seabra diz nunca ter vestido a
bata em campo, como andebolista.
No entanto, foi aliando as paixões
do andebol e da medicina que
BELONE MOREIRA
elaborou um estudo inovador sobre
Lateral direito do nenfica
o impacto nos ombros dos atletas,
para o qual contou com a
participação de outros jogadores.
Alias, foi uma experiência que
mereceu até ser publicada
na revista americana
de medicina The Physician
and Sportsmedicine.
«O Pedro já me operou», atirou
o sempre sorridente Ricardo
Pesqueira, orgulhoso por ter feito
parte do estudo do companheiro de
equipa, assim obrigado a desfiar os
relatos da vida de um médico...
«Pois, já vi o ombro ao Pesqueira!
Quer dizer, assisti a uma cirurgia
dele, não participei nela.
Tive uma responsabilidade muito
menor, porque estava apenas a
assistir», resumiu o central que saiu
daquela sala de operações com a
certeza de que mais uma das
máximas ou mitos da medicina
fazem todo o sentido.
«É muito mais difícil quando se
conhece a pessoa, por muito que
queiramos separar as coisas. Muitas
vezes o médico pede para não
intervencionar conhecidos
ou familiares e
compreendo bem
porquê. A emoção pode
prevalecer sobre a razão,
não é recomendável»,
\ <11114.
rematou.
existem sempre jogos em aberto.
Creio que a Seleção tem evoluído positivamente, há que realçar o 4.21ugar dos sub-20 no Europeu. São
jovens que olham para a carreira de andebolista como futuro. Estamos com boas bases», avalia Seabra.
Belone enfatizou, por sua
vez, a vinda de estrangeiros de «grande qualidade
para o campeonato», ao mesmo tempo que admitiu «faltar o pequeno grande passo da
Pedro Seabra,
Seleção se apurar para uma
de 28 anos,
grande competição» e não só.
tem a
«Oxalá seja um ano de mudanespecialidade
ça. Seja para o Sporting na Liga
em ortopedia
do Campeões, o FC Porto e o
Benfica na EHF ou o Madeira SAD
na Taça Challenge», salvaguardou Moreira, enquanto Pesqueira
lembrou aspirações do Benfica em
concretizar o «objetivo de ganhar o
Nacional.» Doutores que tudo vão
fazer para sanar os males do desporto e da saúde...

!ck u
ndebo
saúde

Meio: Imprensa

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,90 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

PROGRAMA DE PRÉ—ÉPOCA

Equipa perfeita
para ganhar
-, Benfica apresenta-se com vontade de vencer todas as competições intramuros
O «objetivo claro de vencer o
campeonato» é uma frase que não
podia faltar na apresentação do plantei
benfiquista para a temporada de
2018/2019. É certo que qualquer um
dos 23 elementos do plantei podia tê-la
proferido, mas foi o técnico Carlos
Resende a assumir as pretensões para a
nova época do andebol encarnado,
ontem apresentado no Estádio da Luz.
«O ano passado vencemos a Taça de
Portugal, mas só isso não me satisfaz,
pois não conseguimos vencer tudo o
que queríamos», admitiu o treinador,
incluindo a equipa no trio de favoritos,
a par do Sporting, campeão, e do FC
Porto. «São três equipas que partem
com uma distância grande face às
restantes. Do nosso lado, acredito que
temos a estrutura necessária para
abordar a luta pelo título nacional»,
reforçou. Além de uma forte aposta na
prata da casa, Resende conta com o

-> amanhã
Benfica-HC Nantes
Pavilhão n.° 2 da Luz

17.00 h

Quarta-feira,8
Benfica-Belenenses
Pavilhão n.° 2 da Luz
Benfica-Boa Hora
Pavilhão n.° 2 da Luz

19.30 h
20.30 h

-9 sábado,
Benfica-ABC
Pavilhão n.° 2 da Luz
Benfica-Belenenses
Pavilhão n.° 2 da Luz

16.00 h
17.00 h

3 supertaça-> domingo, 26
a definir

Benfica-Sporting
Fórum Braga

macedónio Borko Ristovski,
Carlos Martins (ABC) e Daniel Neves,
vindo do Sporting, como reforços.
No entanto, ressalvou que a porta
das contratações não está fechada.
«Temos uma estratégia pautada pela
qualidade: procuramos os melhores
atletas portugueses e atletas
estrangeiros que sejam um incremento
na qualidade da equipa», explicou o
técnico, que já contará com Stefan
Terzic, lateral-direito que esteve
ausente quase toda a época por lesão.
Assim, o Benfica, diz Resende,
«tem a equipa perfeita para atacar as
quatro competições em que está
inserido».
RI II RAIMI INFYI/ASF

ia, Ricardo Pesqueira, Pedro Seabra e Belone
etivos no Benfica o Como conciliam paixões
rado pelo otimista Pesqueira. «Prefiro realçar que, apesar das suas falhas, conseguimos dar assistência na
generalidade. Obviamente que casos
como o de crianças a fazerem quimioterapia nos corredores, nos chocam
a todos e não é preciso sermos médicos. Antes de sermos profissionais de
saúde, temos que ser bons seres humanos.»

ANO DE MUDANÇA
Com as devidas diferenças, o andebol português é bom, mas também podia ser melhor. «O campeonato está cada vez mais competitivo.
Nos últimos anos, três ou quatro equipas lutaram pelo título nacional, mas

Consideram o andebol
e a medicina 'planos A',
mas agora vivem só
da paixão pelo desporto

Plantei tem, dia 26, o primeiro grande teste quando jogar a Supertaça com o Sporting

PLANTEL DO BENFICA 2018/2019
N.°

JOGADOR

1
Hugo Figueira (Por)
3
Davide Carvalho (Por)
4
João Silva (Bra)
5
Daniel Neves (Por)
7
Pedro Seabra (Por)
8
João Pais (Por)
9
Stefan Terzic (SRB)
10
Tiago Costa (Por)
11
Belone Moreira (Por)
13
Paulo Moreno (Por)
14
Ricardo Pesqueira (Por)
15
Arthur Patrianova (Bra)
16
Borko Ristovski (Mac)
18
Pedro Corte Real (Por)
19
Carlos Martins (Por)
21
Gonçalo Nogueira (Por)
22
Nuno Grilo (Por)
24 Alexandre Cavalcanti (Por)
25
Francisco Pereira (Por)
34
Fábio Vidrago (Por)
35
Miguel Espinha (Por)
44
Pedro Loureiro (Por)
86
Ales Silva (Bra)
Treinador: Carlos Resende

DATA DE NASCIMENTO

POSIÇA0

CLUBE ANTERIOR

04/10/1979(38)
05/08/1994(23)
29/01/1994 (24)
10/02/2001(17)
25/05/1990 (28)
23/06/1988(30)
17/05/1994 (24)
01/06/2000 (18)
01/06/1990 (28)
08/05/1992 (26)
27/12/1991(26)
22/04/1993 (25)
02/11/1982 (35)
15/05/1999 (19)
14/06/1994 (24)
21/07/2000 (18)
22/03/1987 (31)
27/12/1996 (21)
26/03/1999 (18)
28/10/1988 (29)
20/07/1999 (19)
06/07/1999 (19)
06/02/1986 (32)

Guarda-redes
Ponta direita
Central
Universal
Central
Ponta esquerda
Lateral direito
Lateral esquerdo
Lateral direito
Pivot
Pivot
Lateral esquerdo
Guarda redes
Ponta esquerda
Ponta direita
Latera Direito
Lateral esquerdo
Lateral esquerdo
Cental
Ponta esquerda
Guarda redes
Pivot
Pivot

Benfica
Benfica
Benfica
Sporting
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
FC Barcelona
Benfica
ABC
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica
Benfica

CARLA CARRIÇO/ASF
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Paulo Fidalgo será
adjunto na selecção A
O treinador português Paulo Fidalgo está de regresso à Federação de Andebol de Portugal onde
foi, recentemente, convidado para
desempenhar o cargo de técnico
adjunto da selecção A masculina.
Aos 43 anos, o técnico irá acumular outra função aliada ao principal cargo que ocupa, nomeadamente com o treinador principal
do Madeira Andebol SAD.
Assim sendo o junta-se assim ao
seleccionador principal Paulo
Jorge Pereira, na equipa das Quinas.
Este é um regresso do também
treinador do Madeira SAD, que já

trabalhou em várias selecções lusas nomeadamente nos escalão de
formação.
Refira-se que Paulo Fidalgo
vem assim substituir Carlos Martingo ex-técnico do Artística de
Avanca e que actualmente ocupa
o cargo de treinador adjunto na
formação do FC Porto.
Tal como o seleccionador Paulo
Pereira, Paulo Fidalgo irá acumular duas funções, na SAD madeirense e na Federação de Andebol
de Portugal. Relembre-se que
Paulo Pereira acumula o cargo de
técnico principal na formação do
Bucaresti, na Roménia. H. D. P.

Técnico mantém-se no Madeira Andebol SAD juntando agora à Federação.
Página 3
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• MODALIDADES

Angolana
Kassia Janete
no Madeira SAD
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Tem 24 anos de idade, é internacional por Angola e é o último reforço
do plantel 2018/2019 do Madeira
Andebol SAD.
A Ex-andebolista do Assomada,
Kássia Janete César tem 24 anos,
1,84 de altura e actua na La linha tendo sido uma das melhores rematadoras na época passada.
Sandra Fernandes a técnica do
Madeira Andebol SAD vê assim reforçado um sector onde já conta
com a internacional Mónica Soares,
isto depois de se ficar a saber que o
núcleo com maior experiência na
equipa renovou contrato. Sara Gonçalves, Mónica Correia, Mónica

Soares, Renata Tavares, Márcia
Abreu e Mónica Gomes vão continuar com a camisola do campeão
nacional vestida por mais uma temporada, isto para além da recuperada Cláudia Vieira.
Relembre-se que em termos de
reforços o Madeira SAD já havia
contratado tal como a reportagem
do DIARIO em devido tempos assinalou, Lya Mingaleeva madeirense que jogava no Maia e também do Maia, Mihaela Minciuna e
Diana Oliveira. O Madeira Andebol SAD inicia os trabalhos dia 9 de
Agosto, espreitando já a primeira
competição da nova época, a Supertaça frente ao SIR 1.° de
Maio/João Barros marcada para o
dia 26 de Agosto.

Atleta de 24 anos jogava no Assomada na época passada. FOTO FERNANDO CABRITA

Sorteio da 1 Divisão condicionado

INTERNACIONAL
ANGOLANA É O
ÚLTIMO REFORÇO
DAS CAMPEÃS
NACIONAIS

Ontem realizou-se o sorteio do calendário para o Campeonato Nacional da I Divisão feminina
2018/2019, uma cerimónia que foi
condicionada devido ao facto da
selecção portuguesa participar nos
Jogos Olímpicos da Juventude,
mas a jornada inaugural conta,
como tem sido habitual do dérbi
madeirense CS Madeira-Madeira
Andebol SAD.
"Em virtude de apenas ser co-

municado oficialmente, a 6 de
Agosto de 2018, a decisão quanto
à participação do Andebol nos Jogos Olímpicos da Juventude, a decorrer na Argentina de 6 a 18 de
Outubro de 2018, no sorteio a realizar no dia 2 de Agosto de 2018,
apenas serão sorteados os números de cada clube, sendo que o calendário, apenas será gerado após
ser conhecida a referida decisão",
adiantou a Federação de Andebol
de Portugal.
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Andebol

Benfica ambicioso
na apresentação
O Benfica apresentou ontem o seu plantel de
andebol para a época 2018/2019 com o objetivo
declarado de conquistar todas as competições a
nível interno, com prioridade para o campeonato nacional.
Quanto a reforços, chegaram ao Benfica o macedónio Borko Ristovski, ex-Barcelona, Carlos
Martins, ex-ABC, e Daniel Neves, ex-Sporting.
O Benfica, que o ano passado foi o terceiro no
campeonato nacional, tem o seu primeiro jogo
oficial em 26 de agosto, frente ao Sporting, para
a Supertaça, em Braga. Cinco dias depois, em 1
de setembro, recebe o Maia/ISMAI, em jogo de
abertura do campeonato.
O seu plantel está assim constituído:
Guarda-redes: Hugo Figueira, Borko Ristovski
(ex-FC Barcelona) e Miguel Espinha.
Jogadores de campo: Davide Carvalho, Carlos
Martins (ex-ABC), João Pais, Pedro Corte Real,
Fábio Vidrago, Stefan Terzic, Belone Moreira,
Gonçalo Nogueira, Tiago Costa, Arthur Patrianova, Nuno Grilo, Alexandre Cavalcanti, João Silva, Pedro Seabra, Francisco Pereira, Daniel Neves
(ex-Sporting), Paulo Moreno, Ricardo Pesqueira, Pedro Loureiro e Ales Silva.
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Dia 26 de agosto

Supertaça de andebol
no Forum Braga
A Supertaça em andebol disputa-se no dia 26 de
agosto no Forum Braga, num frente a frente entre Sporting e Benfica. No dia 25, também em
Braga (Espaço Vita) realiza-se a gala da Federação de Andebol.
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Alfredo Torres na seleção nacional que joga Torneio Scandibérico
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Secção:
Desporto
As seleções sub-18 de andebol de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega disputam o Torneio
Scandibérico, que decorre entre amanhã e domingo nos pavilhões de Pinhel, Figueira de Castelo
Rodrigo e Mêda. A competição assume um cariz importante já que é a última da fase de preparação da
equipa portuguesa antes do Europeu do escalão, agendado para este mês na Croácia, onde vão jogar
as formações equipas. Por cá, os jogos começam amanhã no Multiusos de Pinhel com as partidas
Suécia-Noruega (19h30) e Portugal-Espanha (21h30). No sábado o torneio muda-se para Figueira de
Castelo Rodrigo onde a Espanha vai defrontar a Suécia (16 horas) e Portugal joga com a Noruega (18
horas). A terceira e última jornada da prova decorre no pavilhão municipal da Mêda com as partidas
Noruega-Espanha (11 horas) e Portugal-Suécia (16 horas). Para estes jogos de preparação, João
Varejão, selecionador nacional do escalão, chamou os mesmos 17 andebolistas que levou para o
último estágio realizado em São Pedro do Sul. A convocatória é dominada por atletas do Benfica e FC
Porto, entre os quais o guardense Alfredo Torres. O torneio é organizado pelos três municípios do
distrito da Guarda, Federação Portuguesa de Andebol e Associação Distrital de Andebol da Guarda.
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O técnico vai continuar
à frente do comando
do Madeira SAD.

Paulo Fidalgo na equipa técnica
da Seleção Nacional de Andebol
aulo Fidalgo, técnico principal
do Madeira Andebol SAD, foi
convidado e aceitou ser treinador adjunto do selecionador
nacional de Andebol, Paulo Jorge
Pereira, segundo foi revelado ontem pelo jornal 'O Jogo'.
Trata-se de um regresso às lides
da Seleção Nacional, uma vez
que o técnico natural de Moçambique já desempenhou funções
técnicas nos escalões de formação
da seleção portuguesa.
O técnico, que já se sente madeirense, fruto dos 17 anos que

Ij

acumula de residência na Região,
vai continuar no comando do
Madeira SAD. Recorde-se que
Paulo Pereira, para além de selecionador nacional, também desempenha o cargo de treinador
principal dos romenos do CSM
Bucareste, desde abril último.
Paulo Fidalgo vai substituir
Carlos Martingo, ex-técnico do
clube Artística de Avanca, que
por sua vez aceitou o convite
para desempenhar as funções de
treinador adjunto da equipa principal do FC Porto.
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ID: 76174157

03-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 6,50 x 4,98 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

VIKTOR TCHIKOIKAEll
É O NOVO TREINADOR DO AC FAFE
Viktor Tchikoulaev, de 54 anos, será o
treinador do AC Fafe, regressando a Portugal,
onde foi urna das figuras maiores da chamada
geração de ouro. Natural de Odessa, na
Ucrânia, naturalizou-se e fez a estreia pela
seleção a 12 de maio de1994, num particular
coma Suécia. Tchikoulaev, que está em
Angola, a orientar ol.° de agosto, deve chegar
a Fafe a meio deste mês. —R.o.
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ID: 76174143

03-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,66 x 18,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

An-

Sub-18 -Tomeio
Scandibérico - Jo rnada:
Suécia-Noruega, 19h30;
Portugal-Espanha, 21h30,
a decorrer em Pinhel.
TON

Mundial, em Nanjing (China),
com a participação de Duarte
N uno Anjo, a decorrer até dia 5.

BAsourrEnot
Europeu sub-18 - Divisão B Quartos de final:
Portugal-Bélgica, 13h15,
a decorrer em Skopje
(Macedónia), até dia 5.

Europeu de sub-18 femininoDivisão B: Islândia-Portugal,
17h00, a decorrer em
Furstenfeld (Áustria).

Volta a Portugal - 2.a etapx
Beja-Portalegre, na distância de
195,3 km.

Jogo de apresentação
'Boavista-Getafe,20h00,
Estádio do Bonfim; Jogo de
preparação -Moreirense-V.
Guimarães B, 10h00, Estádio
Comendador Joaquim de
Almeida Freitas.

Mundial, emAarhus
(Dinamarca), com
a participação de portugueses,
a decorrer até dia 12.
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ID: 76174171

03-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,56 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

:,:22j Versão 2018/19 do Benfica está apresentada, com Carlos
Resende a considerar que tem a equipa "perfeita para ganhar"
Ap-

AGUIA AMBICIOSA
EM VARIAS FRENTES

Benfica apresentou-se ontem, com o Carlos Resende ao leme pelo segundo ano consecutivo
Vencedor da Taça de
Portugal no fecho de
2017/18, as águias procuram festejar já no fim do
mês a Supertaça, mas o
técnico Carlos Resende
não esconde que a grande
meta é o campeonato
CATARINA DOMINGOS

soe Tendo o veterano guarda-redes Borko Ristovski (exBarcelona) e Carlos Martins
(ex-ABC) como as grandes
contratações, o Benfica, que
trabalha há praticamente
duas semanas, apresentou-se
oficialmente ontem. Além
destas duas caras novas, mais
quatro juniores entraram no
plantel para 2018/19 (Pedro
Côrte Real, Pedro Loureiro,
Daniel Neves e Gonçalo Nogueira) e Stefan Terzic, que
perdeu a última época devido
a lesão grave, também é "reforço", levando o técnico Carlos Resende a considerar que
é "a equipa perfeita para atacar as quatro competições".
Os encarnados fecharam a
última época a ganhar, erguendo a Taça de Portugal,
mas o treinador assumiu que
quer mais. "Só isso não me satisfaz, pois não conseguimos
vencer tudo o que queríamos.
O objetivo claro é vencer o
campeonato. Temos uma estratégia pautada pela qualidade: procuramos os melhores

atletas portugueses e atletas
estrangeiros quesejamum incremento na qualidade", defendeu.
Também presente na conferência de Imprensa, o vicepresidente Domingos Almeida Lima desejou que "os jogadores continuem a prolongar
a forma como acabaram a última época", mas instalou a

A primeira competição oficial que o Benfica vai atacar é
a Supertaça, defrontando o
Sporting, no dia 26, em Braga.
Até lá, as águias farão sete jogos, o primeiro já amanhã
frente aos franceses do Nantes, finalistas da última Liga
dos Campeões. Há ainda dois
duelos com o Belenenses (dia
8 el5), um com o Boa Hora (8)
e outro com o ABC (11), fechando a pré-temporada no
Torneio Internacional de Viseu (18 e 19), com Sporting,
Chamberry (França) e
Chekhovskie (Rússia).
BENFICA

Até à Supertaça, dia 26,
frente ao Sporting, o
Benfica fará sete jogos de
pré-época, o primeiro é já
amanhã (17h00) frente aos
franceses do Nantes
dúvida sobre se ainda haveria
mais reforços. "Num clube
como o Benfica não podemos
dizer que o plantel está fechado, em qualquer modalidade.
Posso dizer que, de todas as
modalidades, este foi o grupo
mais rapidamente fechado...
ou teoricamente fechado",
soltou o dirigente.

Nome
Wide Nas.
1 How Figueira 38
GR Bentica
3 Davkie Carvalho 23
PD Benfica
4 João da 51va
C Benfka
24
5 Daniel Neves
17
U SP0,tin9
7 Pedro Seabra
28
C Benfica
8 1o5o Pais
30
PE Benfica
9 StetanTerzle 24 LD Benfica
10 Tiago Costa
18
LE Benflo
11 Betone Moreira 28
LO Deifica
13 Paulo »aceno
26
P Benfica
14 Ricardo Pesqueira 26
P ABC
15 Arthur Panianotra2i LE Benfica
16 BorfoR.,stovstd 35 GR Barcelona
18 4dro Córte Real 19
P ~13
19 6r1os Martins 24
PD ABC
21Gonçalo Nogueira 18
10 AltoMoinho fitn)
22 Num, Grillo
LE Benfica
311
24 AlexxidreCavakce021
LE Bentka
25 Francisco Pereira 19
C Benfica
34 FabioVidrago
29
PE Benfica
35 Miguel EspInha 25
GR Benfica
44 Pedro Loureiro 19
P &enfie; 8
P Benfica
86 AiesSiva
32
TrelnatkearkaaRasende; Adjunto: Pedro Vidra

O Benfica
tema
equipa
perfeita
para atacar
as quatro
competições em que
está
inserido"
Carlos
Resende
Tr. Benfica

"De todas as
modalidades, este foi
o grupo
mais
rapidamente fechado...
ou teoricamente
fechado"
Domingos
Almeida
Lima
Vice-presidente

NOUGt•guareb•reeles;C- centml: LE •
do.
LO•lateakireito;P- ph.6; PE • ponta- escanyda; PD pontadrelta; U-uriversal
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ID: 76173217

03-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 51

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,32 x 2,84 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ANDEBOL - Toureio Scandibérico (Sub-18) - Snéciartioruega (19.30), PortugaTEspanha (21.30)
Jogos no pay. Mon Pulite!
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa Sub-18/Divisão B (Macedónia) - Quartos de tina! 13.15).
Campeonato da Europa Feminino Sob-IS/Divisão B (Áustria) - Grupo A - Islândia-Portugal (16).
CICLISMO Volta a Portugal - 2.' Etapa - BeJa-Portalegre (195.3 km).
FUTEBOL - Jogos particulares - Boavisra-Getate (20.30 - Apresentação).
DIVERSOS - Futebol - A partir das 21 horas, sorteio da 2." Divisão dos campeonatos distritais da A. F.
Porto, na sede, no Porto.
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A13

ID: 76174058

03-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,94 x 32,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

À PROCURA DO TÍTULO
QUE TEM ESCAPADO

PRONTOS.
Plantel tem
três novidades
face a 2017/18

O Benfica apresentou
a equipa com a qual quer
ser campeão nacional ao
fim deu anos de jejum
JOSÉ MORGADO

©O Benfica, vice-campeão
nacional e vencedor da Taça de
Portugal na temporada passada,
apresentou ontem, com honras
de sala de conferências de imprensa principal do Estádio da
Luz, o seu plantel e equipa técnica para a época 2018/19, com um
objetivo claro: conquistar o título nacional que foge há 11 anos
(2007/08).
Para voltar a ganhar na modalidade de pavilhão em que o
Benfica tem tido menos sucesso
nas últimas décadas, as águias
apostaram na continuidade do

ANDEBOL É A MODALIDADE
(MASCULINA) DE PAVILHÃO
NA QUAL O CLUBE DA LUZ NÃO
É CAMPEÃO HÁ MAIS ANOS

treinador e da maioria dos jogadores, com apenas três novidades: o veterano guardião Borko
Ristovski (ex-Barcelona), o
ponta-direita Carlos Martins
(ex-ABC) e o jovem de apenas 17
anos Daniel Neves (ex-Sporting), que não deverá ter muita
utilização já na equipa A.
Carlos Resende, técnico do
Benfica, admitiu que o campeonato é a meta. "Temos como obje-

PLA.NTELPARA2n8/19
NOME
POSIÇÃO EQ. ANTERIOR
H. Figueira (POR) GR
Benfica
B. Ristovski (MKD) GR
Barcelona
M. Espinha (POR) GR
Benfica
D. Neves (POR) Universal
Sporting
P. Seabra(POR) Central
Benfica
J. Silva (BRA) Central
Benfica
F. Pereira (POR) Central
Benfica
N. Grilo (POR) 1. Esquerdo
Benfica
A. Cavalcanti (POR)L. esquerdo Benfica
A. Patrianova (BRA) L esquerdoBenfica
T. Costa (POR) 1. esquerdo
Benfica
S. Terzic (SRB) L direito
Benfica
B. Moreira (POR) L. direito
Benfica
G. Nogueira (POR) 1. direito
Benfica
F. Vidrago (POR)P. esquerda
Benfica
P. Corte Real (POR) P. esquerda Benfica
J. Pais (POR)
P. esquerda
Benfica
D. Carvalho (POR) P. direita
Benfica
C. Martins (POR) P. direita
ABC
P. Moreno (POR)Pivot
Benfica
R. Pesqueira (POR) Pivot
Benfica
A. Silva (BRA) Pivot
Benfica
P. Loureiro (POR) Pivot
Benfica

`Vice' diz só ser
admissível ganhar
Domingos Almeida Lima, vicepresidente das águias para as
modalidades de pavilhão, deixou uma mensagem muito forte
tanto aos jogadores que transitaram da época passada, como
aos que chegaram: "Para quem
veio de novo e para quem ficou,
já sabem: nesta casa, o único resultado admissível é a vitória.
No desporto há três resultados,
mas no Benfica só há um e os outros têm consequências. O melhor é estarmos todos cientes de
a vitória ser o objetivo", disparou o dirigente, que lembrou o
bom fim de época encarado em
2017/18, com a conquista da
Taça. "Desejo que prolonguem o
final da época passada para a
próxima. Se assim for, podemos
alcançar os nossos objetivos."

tivo claro vencer o campeonato.
Ainda que haja a chance de
Apesar de no ano passado termos acrescentar mais um ou outro
ganho a Taça de Portugal, só isso reforço, Resende admite estarnão me satisfaz, pois não conse- contente com o plantel, que
guimos tudo o que queríamos", conta também como regresso à
lembrou o técnico, que admitiu o forma - após (mais uma) lesão favoritismo de três formações de Stefan Terzic. "Temos uma
[Benfica, Sporting e FC Porto] em estratégia pautada pela qualidarelação às restantes para a nova de: procuramos os melhores
época. "São três equipas que par- atletas portugueses e atletas estem com uma distância grande trangeiros que sejam um increface às restantes. Do nosso lado, mento na qualidade da equipa.
acredito que temos a estrutura Com o Terzic, o plantel está pernecessária para abordar a luta feito para atacar todas as compelo título nacional."
petições."
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Benfica à procura do título que tem escapado

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

03/08/2018

Meio:

Record Online

Autores:

José Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=26f903b1

Aposta no triunfo
O Benfica, vice-campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na temporada passada, apresentou
ontem, com honras de sala de conferências de imprensa principal do Estádio da Luz, o seu plantel e
equipa técnica para a época 2018/19, com um objetivo claro: conquistar o título nacional que foge há
11 anos (2007/08).
Para voltar a ganhar na modalidade de pavilhão em que o Benfica tem tido menos sucesso nas últimas
décadas, as águias apostaram na continuidade do treinador e da maioria dos jogadores, com apenas
três novidades: o veterano guardião Borko Ristovski (ex-Barcelona), o ponta-direita Carlos Martins
(ex-ABC) e o jovem de apenas 17 anos Daniel Neves (ex-Sporting), que não deverá ter muita
utilização já na equipa A.
Carlos Resende, técnico do Benfica, admitiu que o campeonato é a meta. "Temos como objetivo claro
vencer o campeonato. Apesar de no ano passado termos ganho a Taça de Portugal, só isso não me
satisfaz, pois não conseguimos tudo o que queríamos", lembrou o técnico, que admitiu o favoritismo
de três formações [Benfica, Sporting e FC Porto] em relação às restantes para a nova época. "São três
equipas que partem com uma distância grande face às restantes. Do nosso lado, acredito que temos a
estrutura necessária para abordar a luta pelo título nacional."
Ainda que haja a chance de acrescentar mais um ou outro reforço, Resende admite estar contente
com o plantel, que conta também com o regresso à forma - após (mais uma) lesão - de Stefan Terzic.
"Temos uma estratégia pautada pela qualidade: procuramos os melhores atletas portugueses e atletas
estrangeiros que sejam um incremento na qualidade da equipa. Com o Terzic, o plantel está perfeito
para atacar todas as competições."
2018/08/03
José Morgado
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Benfica à procura do título que tem escapado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

03/08/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=945498c4

Aposta no triunfo
Por Record
O Benfica, vice-campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na temporada passada, apresentou
ontem, com honras de sala de conferências de imprensa principal do Estádio da Luz, o seu plantel e
equipa técnica para a época 2018/19, com um objetivo claro: conquistar o título nacional que foge há
11 anos (2007/08).Para voltar a ganhar na modalidade de pavilhão em que o Benfica tem tido menos
sucesso nas últimas décadas, as águias apostaram na continuidade do treinador e da maioria dos
jogadores, com apenas três novidades: o veterano guardião Borko Ristovski (ex-Barcelona), o pontadireita Carlos Martins (ex-ABC) e o jovem de apenas 17 anos Daniel Neves (ex-Sporting), que não
deverá ter muita utilização já na equipa A.Carlos Resende, técnico do Benfica, admitiu que o
campeonato é a meta. "Temos como objetivo claro vencer o campeonato. Apesar de no ano passado
termos ganho a Taça de Portugal, só isso não me satisfaz, pois não conseguimos tudo o que
queríamos", lembrou o técnico, que admitiu o favoritismo de três formações [Benfica, Sporting e FC
Porto] em relação às restantes para a nova época. "São três equipas que partem com uma distância
grande face às restantes. Do nosso lado, acredito que temos a estrutura necessária para abordar a
luta pelo título nacional."Ainda que haja a chance de acrescentar mais um ou outro reforço, Resende
admite estar contente com o plantel, que conta também com o regresso à forma - após (mais uma)
lesão - de Stefan Terzic. "Temos uma estratégia pautada pela qualidade: procuramos os melhores
atletas portugueses e atletas estrangeiros que sejam um incremento na qualidade da equipa. Com o
Terzic, o plantel está perfeito para atacar todas as competições."
01:00
Record
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Andebol: 1º de Agosto superioriza-se diante do Inter na luta masculina

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

03/08/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9ad087e

2018-08-03 10:00:14+01:00
Sportinforma
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Paulo Fidalgo é o novo braço-direito de Paulo Pereira na Seleção portuguesa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ZeroZero.pt Online

Data Publicação:

03/08/2018

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=227506

2018/08/02
Quatro anos depois, Paulo Fidalgo está de regresso aos quadros da Federação de Andebol de Portugal,
depois de ter orientado as Seleções portuguesas de Sub-21 e Sub-19, entre 2012 e 2014.
Segundo o jornal O Jogo, o técnico do Madeira SAD foi o escolhido para ocupar a vaga deixada por
Carlos Martingo, treinador-adjunto de Magnus Andersson, no FC Porto. Assim, Paulo Fidalgo vai
trabalhar com Paulo Pereira na Seleção das Quinas, tendo como primeira missão a Fase de
Qualificação para o Europeu de 2020, onde Portugal está inserido no Grupo 6, juntamente com
Lituânia, Roménia e França.
O timoneiro de 43 anos está no comando do Madeira SAD desde 2009/10 e é um dos nomes mais
sonantes do andebol português: 359 jogos nacionais e internacionais (187 vitórias, 34 empates e 138
derrotas) como treinador principal, três vezes vice-campeão nacional (2010/11, 2011/12; 2006/07
como adjunto), finalista vencido da Taça de Portugal (2010/11) e várias participações em provas
europeias (Taça EHF e Taça Challenge).
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação
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