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ANDEBOL 

Olhar de frente para a Islândia 
3,  Seleção viajou ontem para a Is-

lândia; 1.g mão do `play -off' rea-
liza-se amanhã 

Portugal viajou, manhã cedo, para 
Reiquiavique, onde amanhã joga 
com a Islândia a 1.2  mão do play-off 
de acesso ao Mundial de França. In-
dependentemente do resultado des-
ta partida com os nórdicos, o Dra-
gão Caixa espera, quinta-feira, pela 
decisão de quem segue para a fase fi-
nal em janeiro de 2017. «Temos reu-
nidas muito boas condições para 
voltar aos grandes palcos. Podemos 
aproveitar a vantagem de jogar o úl 
timo jogo em casa, mas para isso te 
mos de fazer um bom jogo na Islân-
dia. O primeiro jogo é sempre o mais 
importante. Temos uma seleção ex - 
celente, um grupo espetacular e já 
nos falha há algum tempo uma com -
petição deste nível.» Palavras do ex-
tremo direito António Areia, que vi-
veu no FC Porto, provavelmente, a 
melhor época da sua carreira. «A 
Islândia é uma seleção muito forte, 
com vários jogadores bastante con-
ceituados, alguns a jogar nas me-
lhores equipas do Mundo, mas temas 
de olhar para eles de frente e não ter 
medo de nada. São atletas como nós, 
jogamos sete para sete e temos de 
estar preparados para o desafio.» 

«E um prazer 
vestir esta 
camisola» 
- Central de 31 anos chega do 

Barcelona para reencontrar an-
tigo treinador no Sporting 

Carlos Ruesga já é oficialmente jogador 
do Sporting. O central espanhol de 31 
anos deixou o Barcelona e não esconde 
que o facto de já ter trabalhado com o 
atual treinador, Zupo Equisoaln, terá 
pesado na decisão. «A minha relação 
com o Zupo é muito boa. Cheguei lá 
muito jovem e foi lá que dei o salto para a 
elite do andebol. Estarei sempre 
agradecido pela confiança que ele 
depositou em mim», explicou o atleta no 
site do clube. «Não tive qualquer dúvida 

A Islândia é presença regular nas 
fases finais, tendo ficado em 13.° lu-
gar no último Europeu, enquanto 
Portugal procura regressar aos gran-
des palcos, depois do Euro-06 na 
Suíça. No que toca a Mundiais, a re-
cordação é ainda mais antiga e ter-
mina em Portugal, em 2003. E. D.  

António Areia diz que não se pode ter medo 

MUNDIAL FRANÇA — 2017 
Play-off 

Suécia -Bósnia 
República Checa-Macedónla 

Polónia -Holanda 
Rússia -Montenegro 

Sérvia-Hungria.  
IsLIndia-Portugel 

Eslovenia-Noruega 
Bielorrússia -Letónia 
Dinamarca -Áustria 

em assinar como Sporting. Estou muito 
contente, é um prazer vestir uma 
camisola tão Importante, sem dúvida o 
maior clube em Portugal, Para mim é uma 
honra representar esta equipa e espero 
conquistar muitos triunfos, ajudando o 
Sporting a ser campeão», rematou 
Ruesga. E. D. 
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mais Andebol 

BENFKA. O treinador espanhol 
Mariano Ortega renovou o seu 
contrato com o Benfica para as duas 
próximas temporadas, no mesmo dia 
em que o clube oficializou as saídas 
do espanhol Javier Borragán e do 
croata Dragan Vrgoc. 
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ANOFE301 RENFICA 

ORTEGA RENOVA ATÉ 2018 
Mariano Ortega, treinador de an-
debol do Benfica, renovou con-
trato com os encarnados até 
2018. "As expectativas são mais 
elevadas devido à excelência da 
equipa", disse o espanhol. 
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rJE\ 
ANDEBOL 

Amanhã 
1' mão 

Portugaiskstándia PortoCanal 
18h00, Relqulavique ( iskIndia) 

HÓQUEI EM CAMPO 
CAMPEONATO NACIONAL Final 
moo 2..jogo 
Lousacb-Unlio de Lamas 
18130, Sintético Lousada 
Amanha 31090 (se necessário) 
Letrada-União de Lamas 
16h30, Sintético Lousada 

HÓQUEI EM PATINS 

r.Alkithf °NATO NAC1i1NA.1.  26.1omada 
HC Ilragai-Sanjoanamm 
18h00, ',aval.» Goladas 
R. Torres/F. CardoSoll. Rcidrigues 
Sporting-Paço de Arcos 
18h00, Pavilhão SC Livramento 
1 Vieira/P. Balão/J. Catrapona 
Bacelos-HCTu►tRuM 
18h00, Pav. Mun. Barcelos 
J. Pinto/P. Santos/M. Gomes 
Candelária-Moa 
18h00, Pav. Desp. Candelária 
R. Leão/.1. Duarte/J. Cardoso 
Vaioniao-Cambra 
18/100, Pav. Mun. Vaiongo 
I. Moura/0. Pana/S. Coelho 
FC PortaluvantudeVbria PortoCanal 
18h00, Dragão Caixa 
L. Peboto/M. Guilerme/P. Silva 
Denifka-OINdrinao BTV1 
18h00, Pavilhio Fidelidade 
P. Rainha/J. Pinto/7. Francisco 
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SPORDNG COMINA E 
APRESENTA REFORÇO ESPANHOL 
O Sporting confirmou o reforço Carlos Ruesta, 
central de 31 anos, que alinhava no Barcelona. 
Em declarações divulgadas pelo clube, o 
espanhol garantiu: "Não tive dúvida em assinar 
como Sporting, sou um jogador ambicioso e a 
motivação deste clube é conquistar coisas 
importantes." Ruesga vai encontrar o treinador 
Javier Zupo, que o orientou no Portland San 
Antonio, pelo qual ganhou uma Supertaça 
espanhola em 2005/2006. 
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45S,,À1W.G LR! la.N Atada 

MUM SAMAS 
umniio NACIONAL DE JUVB1LS 
O Águas Santas conquistou o título nacional 
de juvenis, ao bater ein casa o Benfica (34-23), 
somando quatro vitórias em cinco jornadas e 
festejando ainda antes de fechar a época, na 
visita ao Sporting. Foi o regresso dos maiatos 
aos títulos no escalão dois anos depois e na 
mesma época em que também ganharam ode 
iniciados, passando a ser o quinto clube 
nacional com mais campeonatos. —C.F. 
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Obrigados a ganhar para ir à final 
Nos três jogos do primeiro dia do Europeu, o Masters 
Porto conheceu os três resultados possíveis. Ganhou por 
10-6 aos Studentski Grad, da Sérvia, perdeu com os letões 
do HK Ogre, por 12-Io e empatou com os espanhóis do 
Veterans San Quirze (ro-ro). "Isto não é uma prova fácil, 
já em Nice, em outubro, não foi. Estamos numa terra de 
andebol, os Balcãs são uma das melhores escolas de 
andebol do mundo e as dificuldades aumentaram", diz o 
técnico Luís Camarinha, que promete "amanhã [hoje] dar 
tudo para ganhar os dois jogos (Rússia e Ljubljana) e não 
depender de terceiros para chegar à final". 

Eduardo Filipe (dir.), ao lado de David Tavares (esq.) atentos na defesa 

Projeto que envolve Eduardo Filipe e Carlos 
Resende revela benefícios em pessoas acima dos 35 anos 

O regresso em 
nome da saúde 
• •• RUI MIMARA= 

Alguns dos jogadores que 
voltaram à prática do 
andebol e estão integrados 
no Porto Masters estive-
ram envolvidos ativamen-
te no projeto Handball for 
Health, onde notaram 
melhorias na saúde 

A prática de andebol em pes-
soas acima de 35 anos confere-
lhes enormes vantagens para 
a saúde. Esta é uma das con-
clusões do projeto Handball 
for Health, cujos responsáveis 
são Eduardo Filipe, Carlos Re-
sende e Susana Póvoas. "A 
ideia surgiu após a apresenta-
ção do Peter Krustrup, coor-
denador da Football for 
Health na Dinamarca e no 
qual a Susana Póvoas já tinha 
participado e à qua eu e o Car-
los assistimos", diz Filipe, um 
dos jogadores que este ano re-
forçou o Porto Masters, que 
está a disputar o Europeu da 
categoria, em Porec, na Croá-
cia. "Reunimos um grupo de 
homens acima de 35 anos, se-
dentários, mas que já tinham 
jogado andebol e percebeu-se 
que a modalidade é um grande  

medicamento, ou seja reúne 
seis ou sete fármacos num só". 
Filipe conta que "havia dois 
grupos, um ativo e o de con-
trole, que é aquele que não 
treina e mantém os mesmos 
hábitos, de sedentarismo, e o 
outro faz três treinos por se- 

ii 

andebol é um 
çtfe 
medi,-  - mento" 
Eduardo Filipe 
Jogador e médico 

mana que consiste num jogo 
de andebol de uma hora com 
cinco minutos de intervalo. 
Todos os atletas são monitori-
zados a nível de fatores de ris-
co, de frequência cardíaca, de 
índices de performance e no 
final constatou-se que os atle-
tas melhoraram em tudo". As 
principais melhorias, conta 
Filipe são, "o controle do peso, 
a baixa da tensão arterial, a re-
lação cintura/quadril, a densi-
dade mineral óssea, do perfil 
emocional, com diminuição 
da ansiedade e maior relaxa-
mento e melhoria da deslipi-
démia [controle entre trigli-
cerídeos e o colesterol]. Este 
projeto foi adotado por Suécia, 
Dinamarca e Noruega. 
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SFIECM POR1UGAL LIRA 
POR UM LUGAR NO MUNDIAL 
A Seleção Nacional chegou ontem a Re iquiavi-
que, onde amanhã defronta a Islândia, na 
primeira mão do play-offde apuramento para o 
Mundial de 2017. "Temos os pés assentes no 
chão, sabemos que são uma equipa com muita 
qualidade, mas temos a capacidade de lutar por 
um resultado positivo", afirmou Rolando 
Freitas, selecionador nacionaL A segunda mão 
será disputada no dia 16, no Dragão Caixa. —ais. 
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r Benfica 
prolonga contrato 
de Mariano Ortega 

Apesar de ter falhado 
a conquista do título e da 
Taça Challenge, ao per-
der ambas as finais para  

o ABC, o Benfica renovou 
com o treinador Mariano 
Ortega por duas tempo-
radas, até 2018. "Acredito 
muito no que estamos a 
fazer e na credibilidade 
do projeto", disse o técni-
co espanhol. 
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vezes na seleção 
Presença assídua nas seleções 
mais jovens, tambem ja deu o 
contributo a equipa A, somando 
50 internacionalizações pela 
formação das quinas.  

NONO 

GRILO 
Aos 29 anos Nu-
no Grilo foi um 
dos heróis na epo-
ca de 
sonho do ABC 
que terminou com 
a conquista do 
campeonato, Taça 
0-allenge e 51.1- 

.r.aç,a. 
O latem-esquer-
do natural de 
Aveiro, cumpriu a 
terceira época na 
formação braca-
rense 
e foi decisivo em 
multas 

partidas 

 

Cinema e pesca 
Nos tempos livres, gosta de 
passear com a esposa, Filipa, e 
conviver com os amigos. Apre-
cia um bom filme, no cinema, 
e tem paciência para a pesca. 
Nas férias, não dispensa o an-
debol de praia. Este ano, vai re-
presentar a equipa "Be-One'. 

 

Louco por cães 
Adora animais e tem, nada 
mais, nada menos, que cinco 
cães em casa. Todos com no-
mes peculiares; Pamela Ander-
son, Kim Kardashian, AI Pacino, 
Piratinna e Godzílla. Os quatro 
primeiros são butdogues 
• o último e um pinscher. 

não há argumentos 

cluh es 
'.as camadas jovens. re-
:z -esentou o Alavarium e 
o São Bernardo Em 
2009, assinou peio F. C. 
Porto onde jogou duas 
epocas, rumando depois 
para a Luz, onde tarn - 
bem cumpriu duas epo-
cas no Berifica. E joga-
dor do ABC desde 2013. 

Sem pés para o futebol 
O andebol não foi a primeira 
opção na carreira. Antes, 
andou pelo futebol, no Beira-
Mar, e também experimentou 
o basquetebol, no Galitos. Diz 
ser melhor a jogar com as 
mãos do que com os pés. 

Referência: Resende 

O treinador campeao do ABC.  
Carlos Resende. é a pnncipal 
referencia na modalidade e 
como hder numa €,Li utua tecm-
ca Nas quatro linhas, destaca 
o colega do lado. Pedro Sea-
bra. que considera tratar-se de 
um 'pequeno grande jogador 

Po: peca influente na conquista 
do 13.: campeonato do ABC 
contribuindo, para alem das 
boas exibições, com 171 rema-
tes certeiros em 34 jogas. Foi o 
quinto melhor marcador na 
competição. 

ocos rumo ao título 

Ha urna semana sa-
grou-se campeão pela 
terceira vez #ABC e F. C_ 
Porto, por duas vezes). 
Tem ires Supertacas (F. 
C_ Porto, Benfica e ABC}, 
uma Taça de Portugal e 
urna Taça Challenge, 
ambas pelo ABC. Tem 
contrato por mais uma 
época 'e vai estrear-se 
na Liga dos Campeões. 
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NO BENFICA, 

Ortega mais dois anos 
0111  O Benfica, vencedor 
da Taça de Portugal e 
nalista no playoff do 
campeonato e da Taça 
Challenge, renovou com 
o treinador espanhol, Maria-
no Ortega, por mais duas 
temporadas. 

"E um momento de satisfa-
ção e foi muito fácil porque o 
desejo era de ambas as partes. 
Tanto eu como a minha familia 
estamos muito contentes por 
continuar em Portugal, em Lis-
boa e neste clube. Acredito  

muito no que estamos a 
fazer, nacredibilidade do 
projeto e também porqüe 
o Benfica oferece todas as 
condições para traba-

lhar", considerou aBTV Maria-
no Ortega, que vai continuar a 
apostar na formação. 

Borragan e Vrgoc saem 
De salda das águias estão° late-
ral-direito, o espanhol Javier 
Borragan, e o pivô croata Dra - 
gan Vrgoc, que fóram dispen-
sados pelos encarnados. o 
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PLAYOFF DO MUNDIAL 

Seleção viajou 
e já treinou 
na Islândia 
EU Depois de viajar ontem de 
manhã, a Seleção Nacional já se 
encontra em Reiquiavique, onde 
amanhã defronta a Islândia, na P 
mão do playoff de apuramento 
para o Mundial de França' 2017. 

Em declarações aR.ecord, o pivô 
do Montpellier, José Costa, reve-
lou que tudo decorreu com tran-
quilidade: "Sem ser muito longa e 
desgastante, a viagem correu 
bem. Ainda treinámos no final da 
tarde. Temosexpectativas de fazer 
um bom resultado, para levarmos 
a decisão para a 24  mão em Portu-
gal. A equipa está superconfiante e 
acreditamos que vamos conseguir 
a qualificação." 

Já o selecionador Rolando Frei-
tas elogiou o trabalho do estágio 
realizado: "As duas vitórias nos 
jogos particulares como Qatar re-
forçam o nosso valor enquanto Se-
leção. Mas temos os pés bem as-
sentes no chão, sabemos que a Is-
lândia é uma equipa com muita 
qualidade e experiência, sendo fa-
vorita àpassagem. Só que também 
conhecemos o nosso valor e capa-
cidade para jogar de igual para 
igual, lutando por um resultado 
positivo, à procura da vitória. Va-
mos encontrar um ambiente ad-
verso, mas tudo faremos para cor-
responder às expectativas criadas 
em torno no apuramento." O Ai. 
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REFORÇO. Internacional espanhol Carlos Ruesga foi apresentado pelo presidente Bruno de Carvalho 

ANDEBOL 

CENTRAL DE SONHO 

NostEoEs 
Sporting oficializa 
espanhol Carlos Ruesga, 
ex-Barcelona e campeão 
mundial em 2013 

ALEXANDRE REIS 

R O Sporting oficializou ontem 
uma contratação de sonho. Trata-
se cio central espanhol Carlos Rues-
ga, oriundo do Barcelona, ouro no 
Mundial'2013 e bronze no Euro - 
peu'2014. Foiopróprio presidente, 
Bruno de Carvalho, a servir de anfi-
trião para o novo reforço, que vem 
tentar acabar com a maldição que 
se abateu sobre as vitrinas de Alva-
iade, pois não recebem o título de 
campeão nacional desde 2001, o 
único ganho nosúltimos 30 anos! 

"Não tive qualquer dúvida em 
assinar pelo Sporting. Sou um jo-
gador muito ambicioso e a moti-
vação deste clube é crescer para 
conquistar coisas muito impor - 
tantes" , cónsiderou Carlos Rues- 

"NÃO TIVE QUALQUER DÚVIDA 
EM ASSINAR PELO SPOFOING. 
VENHO PARAAIUDAR O CLUBE 
A SER CAMPEÃO" 

CARLOS RUESGA, central do Sporting 

ga, em declarações ao site do em - 
blema de Alvaiade. 

O jogador encarregue da cons-
trução de jogo dos leões vem reen-
contrar-se com o compatriota 
Zupo Equisoain, técnico do Spor-
ting, com quem conquistou uma 
Supertaça de Espanha em 2006 
pelo Portland: "E uma relação  

muito boa, pois foi naquele clube 
que dei o salto para a elite. Estarei 
sempre agradecido pela confiança 
que ele depositouem mim." 

Com 31 anos, o internacional 
nasceu em Gijón (Astúrias), de-
tendo 1,84 m para 94 kg de peso. 
Disse sentir-se honrado por "re-
presentar o maior clube de Portu-
gal" e manifestou esperança em 
triunfos "para ajudar o Sporting a 
ser campeão". 

Para além de Portland e Barce-
lona, onde ganhou esta época tudo 
em Espanha, Ruesga representou 
o Covadonga e Ademar Leon. O 
internacional esteve também na 
Hungria, no Veszprém, onde ven-
ceu 2 Ligas da Hungria e 1 Liga 
SEHA, entre outros troféus. 
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A14Seleção viajou e já treinou na Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e06b71a3

 
Depois de viajar ontem de manhã, a Seleção Nacional já se encontra em Reiquiavique, onde amanhã
defronta a Islândia, na 1ª mão do playoff de apuramento para o Mundial de França'2017. Em
declarações a Record, o pivô do Montpellier, José Costa, revelou que tudo decorreu com tranquilidade:
"Sem ser muito longa e desgastante, a viagem correu bem. Ainda treinámos no final da tarde. Temos
expectativas de fazer um bom resultado, para levarmos a decisão para a 2ª mão em Portugal. A
equipa está superconfiante e acreditamos que vamos conseguir a qualificação." Já o selecionador
Rolando Freitas elogiou o trabalho do estágio realizado: "As duas vitórias nos jogos particulares com o
Qatar reforçam o nosso valor enquanto Seleção. Mas temos os pés bem assentes no chão, sabemos
que a Islândia é uma equipa com muita qualidade e experiência, sendo favorita à passagem. Só que
também conhecemos o nosso valor e capacidade para jogar de igual para igual, lutando por um
resultado positivo, à procura da vitória. Vamos encontrar um ambiente adverso, mas tudo faremos
para corresponder às expectativas criadas em torno no apuramento." Continuar a ler
 
 05h03
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O ANDESOL O lateral-esquerdo 
Mikkel Hansen foi eleito melhor 
Jogador do ano pela Federação 
Internacional de Andebol (IHF). 
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ANDEBOL 

Águas Santas recusa Europa 
Sorteio da Champions é dia 1 de 

julho e o das restantes provas está 
marcado para dia 19 

O Águas Santas não aceitou o 
convite endereçado pela Federação 
de Andebol de Portugal (FAP) para 
participar na Taça Challenge em 
2016 / 2017, ocupando a vaga extra 
conquistada pela vitória do ABC 
na prova. E, os maiatos, explica-
ram as razões em comunicado: «A 
direção do clube desenvolveu to-
dos os esforços junto de patrocina-
dores e entidades oficiais para res-
ponder afirmativamente a mais 
este desafio. Infelizmente, o clu-
be, a Direção, não reuniu condições 
financeiras para participar na pro-
va sem colocar em causa compro-
missos já assumidos». 

Assim sendo, a segunda vaga 
na Challenge - a 1.4  é do Sporting 
- continua sem dono, mas há ain-
da a possibilidade da Madeira SAD 
voltar atrás e assumir o lugar que, 
por direito desportivo, era seu. 

Os madeirenses recusaram a 
vaga, também devido a questões fi-
nanceiras , porém, há movimen-
tações no sentido de resolver o 
problema e fazer regressar os in-
sulares à Europa, o que aconteceu 
pela última vez em 2012. O prazo 
para dar uma resposta estende-se 
até ao início da próxima semana. 

A confirmar-se, Portugal teria 
cincos representantes no mascu-
lino: ABC na Liga dos Campeões, 

ANTONIO AZEVEDO/ ASF 

Águas Santas sem apoio financeiro 

Benfica e FC Porto, ambos na Taça 
EHF, e Sporting e Madeira, SAD na 
Challenge. No feminino, a Madei-
ra SAD não submeteu o registo à 
Liga dos Campeões, de acordo com 
o site da Federação Europeia, e de-
verá jogar na Taça EHF, tal como 
Alavarium. Colégio de Gaia e Sports 
Madeira participam na Challenge. 

O sorteio da Champions será a 1 
de julho em Copenhaga (os tor-
neios de qualificação serão sortea-
dos a 29 de Junho), enquanto as 
outras provas serão a 19 de julho, 
em Viena. HUGO COSTA 
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ANDEBOL 
Jorge Siva no Granollers 
O lateral-direito Jorge Silva, 27 anos, 
vai deixar o AnaltasunaBM para 
representar o BM Granollers por 
duas temporadas. O Internacional 
está em estágio com a Seleção lusa. 

Página 17



A18

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,34 x 3,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64822305 10-06-2016

mais Andebol 

SELEÇÃO. Portugal viaja esta 
manhã para a Islândia, onde, 
domingo, joga a primeira mão do 
play-off de acesso ao Campeonato 
do Mundo de França de 2017. 
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Sporting contrata ex-jogador do Barcelona
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=616308

 
O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Ruesga, central ex-Barcelona, para a
equipa de andebol.  Não tive qualquer dúvida em assinar com o Sporting, sou um jogador muito
ambicioso e a motivação deste clube é crescer, para conquistar coisas muito importantes. Para mim é
uma honra representar esta equipa e espero conquistar muitos triunfos, ajudando o Sporting a ser
campeão , afirmou o jogador, de 31 anos, em declarações ao site do clube. Carlos Ruesga encontra
em Alvalade o treinador Javier Zupo, com quem coincidiu no Portland San Antonio, clube pelo qual
conquistou uma Supertaça espanhola em 2005/2006.
 
 10-06-2016
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Borragán e Dragan deixam Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=616316

 
Em final de contrato com o Benfica, o espanhol Javier Borragán e o croata Dragan Vrgoc não farão
parte do plantel das águias na próxima época. Em nota emitida no site do clube, os encarnados
agradecem a  grande entrega e espírito competitivo  dos dois jogadores, reconhecendo também o
papel relevante  na temporada da equipa em 2015/2016.
 
 10-06-2016
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Benfica renova com Mariano Ortega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=616342

 
O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Mariano Ortega por mais duas
temporadas, prolongando a ligação com o treinador da equipa de andebol até 2018.  É um momento
de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes. Tanto eu como a minha
família estamos muito contentes por continuar em Portugal, em Lisboa e neste clube. Acredito muito
no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o Benfica oferece todas e as
melhores condições para trabalhar , afirmou espanhol, em declarações à BTV Domingos Almeida Lima,
vice-presidente dos encarnados, explicou a aposta na continuidade de Mariano Ortega.  A renovação
assenta fundamentalmente no trabalho que foi feito e na opinião que temos em relação à competência
do treinador e que foi, de facto, manifesta. Mariano Ortega é um homem e um treinador muito
competente e trabalhador, tem uma grande identificação com o Benfica e para nós isso é muito
importante , realçou.
 
 10-06-2016
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Benfica renova contrato com Mariano Ortega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/benfica_renova_contrato_com_mariano_ortega.html

 
Treinador da equipa de andebol continua até 2018 O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação,
por duas épocas, do contrato com treinador espanhol de andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube
na temporada 2014/2015. "É um momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de
ambas as partes. Acredito muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque
o SL Benfica oferece todas e as melhores condições para trabalhar", disse o técnico em declarações à
BTV. O técnico, que esta época levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do
campeonato e da Taça Challenge garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na
formação. "Foram dois anos de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo
a crescer, a tornar-se cada vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é
continuar neste caminho para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias", disse. Admitindo
que a reta final da temporada foi "dolorosa", porque os "títulos estiveram muito perto", Mariano
Ortega garantiu que para o futuro "as expectativas são mais elevadas devido à excelência da equipa e
da responsabilidade que existe".
 
 10.06.2016
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Troféu Reitor’2016

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

Chegado o grande dia e com a
possibilidade de tornarem cam-
peões do Troféu Reitor 2016, o
nervosismo era visível em equi-
pas e atletas, bem como nos
apoiantes de cada um que iam
fazendo a festa nas bancadas do
Pavilhão Desportivo Universitá-
rio da UMinho, em Gualtar. 

A primeira final foi a do bas-
quetebol misto 3x3, entre as
equipas de Relações Internacio-
nais e Gestão. No final, RI aca-
baria por triunfar por 22-16.

Seguiu-se a final do futsal fe-
minino, uma reedição do ano an-
terior, que acabou por sagrar no-
vamente campeã Eng. Biomé-
dica, após derrotar Medicina pe-
la vantagem mínima 2-1. 

No andebol, e com uma confi-
guração diferente este ano, a
competição fez-se em formato
de campeonato de todos contra
todos. No último dia realizaram-
se os dois últimos jogos que de-
cidiriam os vencedores. Eng.
Mecânica venceu AFUM por
31-29 e MiEI derrotou Eng. Bio-
médica por 36-28. Desta forma,
MiEI arrecadou o título de cam-
peã do Troféu Reitor.

No voleibol de praia, a finalís-
sima acabou com MIEGI a levar
a melhor sobre Eng. Biomédica,
por 2-0, e a revalidar o título. 

Ao mesmo tempo decorreu a
competição da modalidade de
squash, que teve inscritos oito
atletas. Sagrou-se campeão An-
tónio Ferreira, funcionário não
docente (AFUM). 

Na última final do dia, futsal
masculino, na luta pelo título es-
tavam Eng. Eletrónica e MIEG-

SI, que terminou com o resulta-
do 1-6 favorável aos de Gestão
de Sistemas de Informação.  

No final, e em ambiente de fes-

ta decorreu a Cerimónia de En-
cerramento e entrega dos pré-
mios a todos os que consegui-
ram lugares de pódio, contando
com as presenças do Reitor An-
tónio Cunha, administrador dos
SASUM, Carlos Silva, presiden-
te da AAUM, Bruno Alcaide, vi-
ce-presidente da Associação de
Funcionários, José Ramada e di-
retor do Departamento Desporti-
vo e Cultural, Fernando Parente. 

A entrega de prémios começou
com as modalidades individuais.
No badminton feminino, o ouro
foi para Kit Leng Wong (Portu-
guês Língua Estrangeira) e a
prata para Adriana Couto (MI

Eng. Biomédica); no masculino
César Correia (MI Medicina) re-
validou o título, seguido de Hu-
go Martins (MI Eng. Civil) e
João Neto (Eng. Eletrónica In-
dustrial e Computadores). 

No squash, o campeão foi An-
tónio Ferreira (AFUM), a prata
foi para José Ramalho (AFUM)
e o bronze foi para o antigo alu-
no Nelson Peixoto (AAEUM). 

Nas modalidades colectivas,
no andebol, o ouro foi para Eng.
Informática, Eng. Mecânica e a
AFUM ficaram com a prata e
bronze, respectivamente.

No basquetebol, foi eleito me-
lhor jogador Edivino Miranda
(RI). O bronze foi para Engª. Po-
límeros, a prata para Gestão e o
ouro para Relações Internacio-
nais. O prémio fair-play foi para
a equipa de Medicina.

No voleibol de praia, a meda-
lha de bronze foi para MAP-i, a
prata para Eng. Biomédica e a
grande vencedora foi MIEGI. 

No futsal feminino, melhor jo-
gadora foi Fernanda Costa (Eng.
Informática), a melhor guarda-
redes foi Sónia Faria (Eng. Bio-
médica) e a melhor marcadora
Ana Amorim (Eng. Biomédica).
A medalha de bronze foi para
Eng. Informática, a prata para
Medicina e o ouro foi entregue a
Eng. Biomédica. O prémio fair
play foi para Eng. Biomédica. 

No futsal masculino, Rui Ri-
beiro (Química) foi o melhor
marcador, João Vale (MIEGSI) o
melhor jogador, e Nuno Silva
(Contabilidade) foi o melhor
guarda-redes. O prémio Fair
Play foi para Eng. de Polímeros.
MIEGSI arrebatou o ouro, Eng.
Eletrónica Industrial a prata e o
bronze para Eng. de Polímeros.

Na Universidade do Minho, em Gualtar
Após muita emoção no pavilhão 
festa encerrou com entrega de prémios 

O  último dia de encer-
ramento do torneio do
Troféu Reitor 2016
contou excelentes es-
pectáculos desporti-
vos, muita emoção e
algumas surpresas,
no pavilhão gimno-
desportivo da UMi-
nho, em Gualtar. As
maiores surpresas
aconteceram na final
masculina de futsal,
com vitória expressiva
de MIEGSI sobre Engª.

Eletrónica, e a revalidação do título de Engª. Biomédica que voltou a ven-
cer Medicina, na final feminina. Destaque ainda para a revalidação do tí-
tulo do Mestrado Integrado em Engª. Informática no andebol, e também
a revalidação do título do Mestrado Integrado em Engª. e Gestão Indus-
trial (MIEGI) no voleibol de praia. Finalmente, nas provas individuais, no-
ta para a revalidação do título do funcionário António Ferreira, no squash,
e de César Correia (Medicina) no badminton. 

§finais emotivas 

DR

Final de basquetebol

António Cunha, Reitor da
UMinho, agradeceu a todos
os atletas envolvidos e pa-
rabenizou os vencedores. 

Os campeões do 23.º Troféu Reitor 
O TROFÉU REITOR 2016 terminou em festa e com surpresas. Após mais de um mês de competição, a 23.ª edição do evento
teve o ponto alto com as finais nas diversas modalidades e entrega de prémios a todos que conseguiram um lugar no pódio. 
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Jornada dupla amanhã
Marítimo na fase final de andebol

O Marítimo disputa amanhã, em Castelo 
Branco, os dois jogos da fase de apuramento do 
campeão nacional da 3.ª divisão de andebol.

Os jogos são às 11h00 com o Albiscratense, 
de Castelo Branco, e às 18h00 com o Ginásio de 
Santo Tirso “B”.

A alteração do calendário do Marítimo deve-
se a dificuldades sentidas nos lugares disponíveis 
no voo de regresso a Ponta Delgada, pelo que a 
equipa fica obrigada a realizar dois jogos num es-
paço de 6 horas.

A participação do Marítimo 
deve-se ao segundo lugar obtido 
no campeonato regional, já que o 
campeão Sporting da Horta “B” 
não participa porque não pode 
aceder a um contrato programa 
para os apoios complementares e 
das viagens.

O Marítimo não pode subir 
de divisão, até porque as equipas 
promovidas à 2ª divisão já estão 
apuradas.

Esta fase de apuramento do 
campeão termina domingo com o jogo entre os 
candidatos Albiscratense e o Ginásio Santo Tirso 
“B”.

Festa de encerramento

A família do Marítimo reúne-se hoje para en-
cerrar a época desportiva 2015/2016.

Esta festa destina-se aos pais e aos atletas de 
todas as modalidades do clube e realizar-se-à na 
Reserva Florestal do Pinhal da Paz (11h00).
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Benfica renova com o treinador por mais dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ab648ae

 
10 DE JUNHO DE 201615:40
 
 Apesar de ter falhado a conquista do título, Mariano Ortega renovou por mais dois anos
 
 O Benfica anunciou hoje a renovação, por duas épocas, do contrato com treinador espanhol de
andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube na temporada 2014/2015.
 
 "É um momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes (...).
Acredito muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o SL Benfica
oferece todas e as melhores condições para trabalhar", disse o técnico em declarações à BTV.
 
 O técnico, que esta época levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e
da Taça Challenge garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação.
 
 "Foram dois anos de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a
crescer, a tornar-se cada vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é
continuar neste caminho para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias", disse.
 
 Admitindo que a reta final da temporada foi "dolorosa", porque os "títulos estiveram muito perto",
Mariano Ortega garantiu que para o futuro "as expectativas são mais elevadas devido à excelência da
equipa e da responsabilidade que existe".
 
DN/Lusa
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Agenda desportiva
FUTEBOL

Futebol Feminino

1.ª Divisão Nacional
- Fase de Manutenção
9.ª Jornada
Amanhã Boavista-Viseu 2001,
Atlético Ouriense-Fundação Laura
Santos e Cadima-Vilaverdense.

FUTSAL

Encontro de Petizes 
Pavilhão Municipal de Nelas
Amanhã ABC de Nelas, Gigantes
de Mangualde, Viseu 2001 e
Viriatos.

Encontro de Traquinas
Pavilhão Municipal de Nelas
Amanhã ABC Nelas, Viriatos,
Gumirães, Gigantes de Mangualde
e Viseu 2001.

BASQUETEBOL

Convívio “Dia do
Minibasquetebol”
Pavilhão Municipal de Tondela
Hoje Convivido aberto a escalões
de Sub-8, Sub-10 e Sub-12.

Torneio do Futuro
Sub-13 Masculino
Hoje ASS Caparrosa-ARC
Oliveirinha Sub-15 Femininos
(15h00-Pavilhão da Caparrosa)
Domingo
ACER Tondela-Clube Bola Basket
(11h00- Pav. Mun. do Caramulo),

ARC Oliveirinha sub-155 fem-
Gumirães (15h00 Pav. Mun.
Carregal do Sal) e ARC
Oliveirinha-ASS Caparrosa
(17h00-Pav. Mun. de Carregal do
Sal).

Torneio das Beiras
Sub-14 Masculinos
Pavilhão Municipal C. do Sal
Amanhã ARC Oliveirinha-Basket
Clube de Canas.

Torneio Inter
Associações Sub-14
masculinos
Pavilhão Secundária Viriato
Amanhã ASSCR Gumirães-
Basquete Clube Vila Real.

Torneio Inter
Associações Sub-16
femininos
Amanhã Gumirães-SC Braga
(17h30 Pav.  Secundária Viriato)
Domingo
ASSCR Gumirães-Atómicos
(17h00-Pav. Mun. do Fontelo).

ANDEBOL

Torneio de preparação
Pavilhão Municipal de S. P. Sul
Hoje Infantis Masculinos e
Femininos

ATLETISMO

5.º GP Lordosa-Campo
Domingo 10h00-Sede da Junta
de Freguesia de Lordosa.
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No Pavilhão Flávio Sá Leite

Juvenis do ABC 
iniciam hoje
luta pelo título
Depois dos seniores, hoje é a vez da equipa de 
juvenis do ABC iniciar a luta pelo título de cam-
peão nacional de andebol da 2.ª divisão da cate-
goria, durante uma final four a disputar no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.

Juntamente com o conjunto bracarense es-
tarão as equipas da AD Sanjoanense, 1.º de De-
zembro e Sporting da Horta.

A competição inicia-se hoje, com jogos às 17 
e 19h00, continua amanhã (16 e 18h00) e a últi-
ma jornada está agendada para a manhã de do-
mingo. A cerimónia de entrega de prémios terá 
lugar logo após o final do último jogo. O calen-
dário é o seguinte: Hoje

17h00 – ABC Braga-1.º Dezembro 
19h00 – SC Horta-AD Sanjoanense.
Amanhã
16h00 – 1.º Dezembro-AD Sanjoanense
18h00 – ABC Braga-SC Horta.
Domingo
10h00 – SC Horta-1.º Dezembro
12h00 – AD Sanjoanense-ABC Braga
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A NATA A segurar a bola, o advogado José António Barreiros; na primeira fila à esquerda, Marcelo Rebelo 
de Sousa; na primeira fila de pé, Carlos Santos Ferreira, ex-presidente do BCP. Mas isto é uma pequena 
amostra. Em 66, o grupo que entrou para a Faculdade de Direito de Lisboa incluía Leonor Beleza, Braga de 
Macedo, Vítor Milícias, Pacheco Pereira, e Rão Kyao, entre outros. Dia 17 jantam na biblioteca da Faculda-
de para comemorarem os 50 anos do curso. Uma verdadeira geração de oiro. FOTO DR

Os meninos de oiro
SENHA DE ASSIS

41
FOI O NÚMERO 
DA SENHA QUE 
FRANCISCO 
ASSIS TIROU NO 
CONGRESSO DO 
PS PARA PODER 
FICAR INSCRITO 
PARA FALAR. UMA 
NOVIDADE DESTA 
ORGANIZAÇÃO

Ana Catarina quê? Foi ‘o’ lap-
so do discurso de encerramento 
do Congresso do PS de António 
Costa. Querendo agradecer à 
sua secretária-geral-adjunta, 
Ana Catarina Mendes, o líder do 
PS disse Ana Catarina Santos. 
Tentou emendar e de novo se 
enganou. À terceira foi de vez. 
E porquê tal lapso? É que Costa 
vive rodeado de duas Anas Cata-
rinas. A primeira, a Mendes, é o 
seu braço-direito no partido, a 
segunda, a Santos, é ex-jornalis-
ta e sua assessora de imprensa. 
Compreende-se.

Parabéns Laranjeiro! Gente 
estranhou muitíssimo que Mi-
guel Laranjeiro, ex-secretário 
nacional do PS para a Organi-
zação no tempo de António José 
Seguro e conhecido crítico da 
liderança de António Costa, por 
todo o lado que passava nos cor-
redores das instalações da FIL 
onde se desenrolou o Congresso 
do PS recebesse os mais veemen-
tes parabéns de tudo quanto era 
socialista. Obrigado, obrigado, 
respondia para a esquerda e para 
a direita. Será que tinha sido elei-
to para algum cargo? Siiim! Mas 
não no PS. É que nesse mesmo 
sábado Laranjeito acabara de 
ser eleito por esmagadora mai-
oria para presidente da Fede-
ração de Andebol de Portugal 
até 2020. Isso sim, é um cargo a 
sério! Gente também se junta às 
congratulações.

O regresso Já quase ninguém 
punha a vista em cima de Ma-
ria de Belém Roseira desde que 
perdeu as últimas eleições presi-
denciais com 4% dos votos. Apa-
receu no Congresso do PS com o 
sorriso habitual, mas muito dis-
creta. E escolheu vestir-se de um 
verde esperança bem animado 
que ajudava a espantar eventuais 
condescendências. 

Uma questão de organiza-
ção Num congresso que teve vá-
rias inovações de organização, o 
PS resolveu repensar também o 
modo como os convidados dos 

outros partidos reagiriam aos 
jornalistas depois da sessão de 
encerramento. Colocou um mi-
crofone e atribuiu uma ordem a 
cada um dos partidos para que 
não houvesse atropelos. Só hou-
ve um senão. O porta-voz do PSD 
foi Jorge Moreira da Silva que, 
na imagem, aparecia com a cara 
quase tapada pelo microfone co-
locado numa posição demasiado 
elevada. Distração ou intenção?

O avô Luís Luís Marques Men-
des foi avô. Pai de três filhos, o 
ex-líder do PSD e atual comenta-
dor da SIC, está a viver intensa-

mente o nascimento da primeira 
neta (a filha foi mãe). A tal ponto 
que costuma dar uma preciosa 
ajuda no apoio à bebé. Só põe 
uma condição: o horário. Mendes 
está disponível sempre que ne-
cessário da meia-noite às quatro 
da manhã — hora em que costu-
ma ler e falar ao telefone. Não 
sendo de excluir que algumas das 
conversas pela madrugada sejam 
com o seu velho amigo e atual 
Presidente da República Marce-
lo Rebelo de Sousa, e sabendo-
-se como os bebés assimilam a 
química em seu redor, há fortes 
probabilidades de contágio no 

que toca ao vício da política. Tal 
avô, tal neta?

“Geringonça” na ONU A “ge-
ringonça” é definitivamente um 
termo exibido com carinho. Esta 
semana o deputado do BE José 
Soeiro pôs no Facebook uma foto 
dele próprio com o deputado do 
PS, Tiago Barbosa Ribeiro, e a 
deputada do PCP, Diana Ferrei-
ra, com a legenda “o espectro da 
geringonça na ONU, na Confe-
rência da OIT que discute traba-
lho digno e justiça social”.

Grande ausência Uma das 
ausência notadas no Congres-
so do PS foi a de Tino de Rans, 
militante do PS e candidato nas 
últimas presidenciais. O misté-
rio desvendou-se esta semana 
quando o próprio Tino anunciou 
que tenciona formar um novo 
partido. A sigla do partido será 
PA — Povo Acordado ou Partido 
Ânimo.

Gente
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Os veteranos do Marítimo vão de-
frontar os bicampeões nacionais
do CD Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães nos “quartos” da fase
final do campeonato nacional de
andebol, ditou ontem o sorteio da
Federação. Os jogos decorrem
entre 25 e 26 de junho, no Pavi-
lhão da Escola Ribeirinha Ma-
cieira, Vila do Conde (AD
Sanjoanense-Macieira Andebol
Clube, Masters Andebol Porto-
ADC Benavente e NAAL Passos
Manuel-Estarreja AC).

VETERANOS
SORTEIO DITA BICAMPEÕES 
NO CAMINHO DO MARÍTIMO
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Europeu'17 pode ser em Portugal 
O que surgiu, em 2013, de um encontro de amigos, todos 
ex-jogadores, e teve como ponto alto o título de cam-
peões europeus, em 2015, tem já metas mais ambiciosas 
e, para lá da tentativa de conseguir revalidar essa 
conquista agora em Porec, Camarinha tem o objetivo de 
organizar o Europeu do escalão, em 2017, em Portugal, 
havendo já contactos com a Federação e com uma 
autarquia que estará disposta a receber o evento. "Ainda 
não posso revelar mais coisas, estamos em contactos, 
mas a cidade que receber a prova nesses dias movimen-
tará cerca de meio milhão de euros", revela. 

 Veteranos portugueses defendem título. 
Sérvios, letões e espanhóis são os primeiros adversários 

Estar no 
sai-lhes do bolso 

•••ROIGUDlARMS 

Equipa Masters Porto teve 
de arranjar cerca de 20 mil 
euros e cada elemento da 
comitiva pagou 250 euros 
para participar no Europeu 
de Porec. Um esforço que 
dizem recompensado pelo 
espírito de camaradagem 

Defender o título de campeão 
da Europa de Masters, ganho 
no ano passado, em Nice, im-
plica um investimento de cer-
ca de 20 mil euros ao Masters 
Porto, somadas as despesas de 
deslocação, estadia, alimenta-
ção, equipamentos e inscri-
ções na prova - 65 euros por 
elemento e 100 pela equipa -
que hoje começa, em Porec, na 
Croácia, com a formação por-
tuguesa a fazer os três jogos já 
manhã; o primeiro às 8h30 
(menos uma hora em Portu-
gal), com ossérvios Studentski 
Grad, seguindo-se os letões do 
HK Ogre (10h30) e os espa-
nhóis doVeterans San Quirze, 
às12h30. 

"Ele não diz, mas digoeu, isto 
só é possível pelo gosto que o 
Camarinha tem pelo andebol, 
se não fosse ele e a dedicação 
dele, nada disto acontecia", 
conta Jorge Ribeiro, ponta-di-
reita, ex-FC Porto. "A mim 
também me faz bem, este es- 

pinto de grupo e sentir a ami-
zade de todas estas pessoas", 
admite Luís Camarinha, men-
tor da ideia e treinador da equi-
pa Masters Porto. 

"Grande parte do dinheiro 
conseguimos em patrocínios, 
só o Jorge reuniu cerca de 70 
por cento, e cada elemento da 
comitiva [ndr. 24pessoas] con-
tribuiu com 250 euros", revela 

`Através da ininIr 
empresa e amigo. 
conseguimos 
reunir a verba' 
Jorgeltibeiro 
Ex•FC Porto 

Camarinha. "Isto é mesmo o 
gosto pelo andebol, o poder-
mos estar outra vez todos jun-
tos e ligados à modalidade que 
sempre jogamos", continua o 
grande incentivador, que pre-
tende, através de um aumen-
tar de vertentes do Masters 
Porto, "estar sempre ao lado 
dos ex-jogadoresdeandebol no 
futuro". 

"Através da minha empresa e 
de uns amigos conseguimos 
reunir a verba, mas, este ano, 
foi mais fácil com o título do 
ano passado", explica de novo 
o ponta, admitindo que "voltar 
a jogar é muito bom", justifi-
cando que "depois de 20 ou 25 
anosa praticar andebol, o corpo 
sente falta, chega a uma hora 
do dia em falta qualquercoisa e 
o Masters Porto devolveu-nos 
isso", concluiu o extremo Jorge 
Ribeiro. 
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DECUNAM COIME 
()Águas Santas, que foi 
formalmente convidado pela 
Federação deAndebol de 
Portugal (FAP) a ocupara vaga 
do Madeira SAD na Taça 
Challenge, declinou a possibili-
dade. Uma nota do clube maiato 
dá conta de contactos feitos 
junto da autarquia da Maia e de 
patrocinadores, mas sem que 
tenha sido possível reunir as 
condições para responder 
afirmativamente a convite da 
FAP 
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Sporting contrata andebolista espanhol Carlos Ruesta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ee3700ca

 
. Antigo jogador do Barcelona vai reencontrar o treinador Javier Zupo Sporting anunciou hoje a
contratação do andebolista espanhol Carlos Ruesta, um central de 31 anos, que alinhava no FC
Barcelona. Em declarações divulgadas pelo clube, Carlos Ruesga garante não ter tido qualquer dúvida
em assinar contrato com os 'leões': "Não tive qualquer dúvida em assinar com o Sporting, sou um
jogador muito ambicioso e a motivação deste clube é crescer, para conquistar coisas muito
importantes". Ruesga, nascido em Gijón, diz sentir-se honrado por ir "representar o maior clube de
Portugal" e esperançado "em conquistar muitos triunfos, ajudando o Sporting a ser campeão". Em
Alvalade, Carlos Ruesga vai encontrar o treinador Javier Zupo, que o orientou no Portland San
Antonio, clube pelo qual ganhou uma Supertaça espanhola na temporada 2005/2006. "A minha
relação com o Zupo é muito boa, cheguei lá muito jovem e foi lá que dei o salto para a elite do
andebol. Estarei sempre agradecido pela confiança que ele depositou em mim", disse o jogador.
 
 10 Junho 2016 às 12:13
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Mariano Ortega mais duas épocas no Benfica
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Fotografia: Filipe Amorim/Global Imagens Benfica anunciou a renovação, por duas épocas, do contrato
com treinador espanhol de andebol. O Benfica anunciou a renovação, por duas épocas, do contrato
com treinador espanhol de andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube na temporada 2014/2015. "É
um momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes (...). Acredito
muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o SL Benfica oferece
todas e as melhores condições para trabalhar", disse o técnico em declarações à BTV. O técnico, que
esta época levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e da Taça
Challenge garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação. "Foram dois anos
de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a crescer, a tornar-se cada
vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é continuar neste caminho
para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias", disse. Admitindo que a reta final da
temporada foi "dolorosa", porque os "títulos estiveram muito perto", Mariano Ortega garantiu que para
o futuro "as expectativas são mais elevadas devido à excelência da equipa e da responsabilidade que
existe".
 
 10 Junho 2016 às 17:01
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Benfica renova com treinador Mariano Ortega por duas épocas
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Agora
 
 Técnico espanhol revela que foi cumprida a vontade de ambas as partes
 
 O Benfica anunciou hoje a renovação, por duas épocas, do contrato com treinador espanhol de
andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube na temporada 2014/2015.
 É um momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes (...). Acredito
muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o Benfica oferece todas e
as melhores condições para trabalhar , disse o técnico em declarações à BTV.
O técnico, que esta época levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e
da Taça Challenge garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação.
 Foram dois anos de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a crescer,
a tornar-se cada vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é continuar
neste caminho para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias , disse.
Admitindo que a reta final da temporada foi  dolorosa , porque os  títulos estiveram muito perto ,
Mariano Ortega garantiu que para o futuro  as expectativas são mais elevadas devido à excelência da
equipa e da responsabilidade que existe .
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"Época do ABC não é fruto do acaso"
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Carlos Resende considera, em entrevista à agência Lusa, que a "época excelente" do ABC de
Braga/Uminho, que conquistou o campeonato de andebol, a Taça Challenge e a Supertaça, não é fruto
do acaso. "Já no ano passado demos indícios muito positivos. Este ano foi claramente melhor, é uma
época excelente, mas foi um desenvolvimento da época anterior, não é um resultado que surge do
nada", afirmou o treinador. PUB Resende defendeu que não se pode "comparar o incomparável",
porque são "épocas, atletas e adversários diferentes", mas, "sem dúvida que, pelos resultados
obtidos, este tem de ser considerado um dos melhores anos de sempre". Carlos Resende, de 45 anos,
conquistou no passado sábado o 13.º título para o ABC, o seu segundo como treinador (ganhou, pelo
FC Porto, em 2008/09), num emocionante e renhido quinto jogo do 'play-off', diante do Benfica, após
prolongamento. A cerca de quatro minutos do fim, os bracarenses perdiam por quatro golos, mas a
mudança do sistema defensivo por Carlos Resende permitiu uma reviravolta fantástica do ABC diante
de um Benfica que liderou a partida durante muito mais tempo e parecia ter o jogo controlado. "Senti
que tínhamos que fazer alguma coisa de diferente e aquele era o momento do tudo ou nada.
Arriscámos e acabámos por ter essa felicidade", recorda. Entre outros, o treinador destaca como
momentos-chave da temporada a conquista da Supertaça frente ao FC Porto porque "passou uma
mensagem para o interior do grupo de que era possível" e a contratação de Pedro Spínola (ex-
Sporting) em janeiro. Confessando-se um competidor nato, Carlos Resende festejou o título que já
fugia ao ABC desde 2006/07 com "os pés muito assentes na terra". "Sou muito sereno nos festejos e
também nas derrotas e tenho a humildade de reconhecer que, se o jogador do Benfica tem marcado
aquele último remate, era o Benfica que hoje estava de parabéns, as entrevistas eram todas para o
seu treinador e isso não ia querer dizer que tínhamos feito uma má época ou que tínhamos trabalhado
mal", disse. A próxima temporada significará o regresso do ABC à Liga dos Campeões, mas, mais do
que reforços para enfrentar essa competição bem mais exigente que a Taça Challenge, Carlos Resende
deseja uma 'casa' nova. "É uma necessidade, uma emergência. Com a Liga dos Campeões e a
candidatura de Braga a cidade europeia do desporto faz todo o sentido. Não conheço o caderno de
encargos, mas até pode ser mais barato construir de novo do que reconstruir", aludiu. Lisboeta de
nascimento, mas radicado no Norte para onde se mudou muito jovem proveniente do Sporting para o
FC Porto, aquele que é considerado por muitos o melhor jogador português de sempre não descarta
treinar no Sul. "Mudei a minha vida de Lisboa para o Porto, mas se tivesse que acontecer, mudaria
também do Porto para Lisboa ou para outro lado qualquer, desde que fosse uma mudança
interessante. Para melhor, mudamos sempre", disse. Também professor universitário na área do
andebol e da gestão do desporto, nota que só com grande organização consegue conciliar as
atividades, sendo que "há momentos em que algumas coisas se atrasam". O doutoramento na área do
gestão de desporto, a sua área de formação académica, é uma delas porque, neste momento, "é
impossível conciliar treinar, dar aulas, ser pai e marido".
 
 Fri, 10 Jun 2016 10:56:00 +0200
 
POR Lusa
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Carlos Resende: "Tem de ser considerado um dos melhores anos de sempre"
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Andebol Esta época, o ABC de Braga/Uminho conquistou o campeonato de andebol, a Taça Challenge
e a Supertaça. Carlos Resende afirma que foi a continuação do trabalho do ano anterior. HUGO
DELGADO/LUSA Carlos Resende considera, em entrevista à agência Lusa, que a "época excelente" do
ABC de Braga/Uminho, que conquistou o campeonato de andebol, a Taça Challenge e a Supertaça,
não é fruto do acaso. "Já no ano passado demos indícios muito positivos. Este ano foi claramente
melhor, é uma época excelente, mas foi um desenvolvimento da época anterior, não é um resultado
que surge do nada", afirmou o treinador. Resende defendeu que não se pode "comparar o
incomparável", porque são "épocas, atletas e adversários diferentes", mas, "sem dúvida que, pelos
resultados obtidos, este tem de ser considerado um dos melhores anos de sempre". Carlos Resende,
de 45 anos, conquistou no passado sábado o 13.º título para o ABC, o seu segundo como treinador
(ganhou, pelo FC Porto, em 2008/09), num emocionante e renhido quinto jogo do 'play-off', diante do
Benfica, após prolongamento. A cerca de quatro minutos do fim, os bracarenses perdiam por quatro
golos, mas a mudança do sistema defensivo por Carlos Resende permitiu uma reviravolta fantástica do
ABC diante de um Benfica que liderou a partida durante muito mais tempo e parecia ter o jogo
controlado. "Senti que tínhamos que fazer alguma coisa de diferente e aquele era o momento do tudo
ou nada. Arriscámos e acabámos por ter essa felicidade", recorda. Entre outros, o treinador destaca
como momentos-chave da temporada a conquista da Supertaça frente ao FC Porto porque "passou
uma mensagem para o interior do grupo de que era possível" e a contratação de Pedro Spínola (ex-
Sporting) em janeiro. Confessando-se um competidor nato, Carlos Resende festejou o título que já
fugia ao ABC desde 2006/07 com "os pés muito assentes na terra". "Sou muito sereno nos festejos e
também nas derrotas e tenho a humildade de reconhecer que, se o jogador do Benfica tem marcado
aquele último remate, era o Benfica que hoje estava de parabéns, as entrevistas eram todas para o
seu treinador e isso não ia querer dizer que tínhamos feito uma má época ou que tínhamos trabalhado
mal", disse. A próxima temporada significará o regresso do ABC à Liga dos Campeões, mas, mais do
que reforços para enfrentar essa competição bem mais exigente que a Taça Challenge, Carlos Resende
deseja uma 'casa' nova. "É uma necessidade, uma emergência. Com a Liga dos Campeões e a
candidatura de Braga a cidade europeia do desporto faz todo o sentido. Não conheço o caderno de
encargos, mas até pode ser mais barato construir de novo do que reconstruir", aludiu. Lisboeta de
nascimento, mas radicado no Norte para onde se mudou muito jovem proveniente do Sporting para o
FC Porto, aquele que é considerado por muitos o melhor jogador português de sempre não descarta
treinar no Sul. "Mudei a minha vida de Lisboa para o Porto, mas se tivesse que acontecer, mudaria
também do Porto para Lisboa ou para outro lado qualquer, desde que fosse uma mudança
interessante. Para melhor, mudamos sempre", disse. Também professor universitário na área do
andebol e da gestão do desporto, nota que só com grande organização consegue conciliar as
atividades, sendo que "há momentos em que algumas coisas se atrasam". O doutoramento na área do
gestão de desporto, a sua área de formação académica, é uma delas porque, neste momento, "é
impossível conciliar treinar, dar aulas, ser pai e marido".
 
Agência Lusa
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ANDEBOL 

Leão Bosko Bjelanovic 
vai parar três meses 
R Concluída a temporada, Bosko Bje- 
lanovic, do Sporting, foi submetido a 
uma artroscopia ao joelho direito para 
"tratamento de lesão meniscal e con-
drar. A cirurgia decorreu sem problemas 
e a paragem prevista é de três meses. 
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Benfica renova com o treinador e dispensa Borragán e Vrgoc
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aef95ec2

 
O Benfica deu esta sexta-feira um voto de confiança a Mariano Ortega. Depois da conquista da Taça
de Portugal e da derrota na final da Taça Challenge e do campeonato em 2015/16, os encarnados
optaram por renovar com o treinador espanhol para as próximas duas temporadas. Ortega diz estar
contente com tal atitude por parte da direção. "É um momento de satisfação e foi muito fácil porque
era um desejo de ambas as partes. Tanto eu como a minha família estamos muito contentes por
continuar em Portugal, em Lisboa e neste clube. Acredito muito no que estamos a fazer, na
credibilidade do projeto e também porque Benfica oferece todas e as melhores condições para
trabalhar", aferiu em declarações à BTV, prometendo continuar a apostar na juventude formada na
Luz. "Desta forma os jogadores têm uma identidade de valores, uma identificação com o clube mais
forte. Foram dois anos de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a
crescer, a tornar-se cada vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é
continuar neste caminho para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias." Continuar a ler
Em sentido inverso, o Benfica anunciou duas dispensas. Javier Borragán e Dragan Vrgoc deixam o
clube sendo que as águias enaltecem, em comunicado no site oficial, a "grande entrega e espírito
competitivo" que ambos os atletas demonstraram. Autor: Flávio Miguel Silva
 
 15h12
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Sporting contrata internacional espanhol Carlos Ruesga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ea5076b0

 
O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Ruesga, um central internacional
espanhol de 31 anos, que estava ao serviço do Barcelona. Em declarações divulgadas pelo clube,
Carlos Ruesga garante não hesitou na latira de aceitar a proposta dos leões:: "Não tive qualquer
dúvida em assinar com o Sporting, sou um jogador muito ambicioso e a motivação deste clube é
crescer, para conquistar coisas muito importantes". Ruesga, nascido em Gijón, diz sentir-se honrado
por ir "representar o maior clube de Portugal" e esperançado "em conquistar muitos triunfos, ajudando
o Sporting a ser campeão". Continuar a ler Em Alvalade, Carlos Ruesga vai encontrar o treinador
Javier Zupo, que o orientou no Portland San Antonio, clube pelo qual ganhou uma Supertaça
espanhola na temporada 2005/06. "A minha relação com o Zupo é muito boa, cheguei lá muito jovem
e foi lá que dei o salto para a elite do andebol. Estarei sempre agradecido pela confiança que ele
depositou em mim", disse o jogador, que soma 70 internacionalizações ao serviço de Espanha. Autor:
Lusa
 
 12h08
 
 

Página 39



A40

Ex-Barça assina pelo Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/56318/ex_barca_assina_pelo_sporting?utm_source=cxultimas

 
Leões anunciaram Ruesga, central, que jogava no Barcelona e já conhece o actual técnico
sportinguista O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Ruesga, ex-Barcelona, para
a sua equipa de andebol. Ruesga é um central e já tinha trabalhado com Javier Zupo, o treinador
verde e branco. "Não tive qualquer dúvida em assinar com o Sporting, sou um jogador muito
ambicioso e a motivação deste clube é crescer, para conquistar coisas muito importantes. Para mim é
uma honra representar esta equipa e espero conquistar muitos triunfos, ajudando o Sporting a ser
campeão", afirmou o andebolista, de 31 anos, em declarações ao site dos leões.
 
 10 jun, 2016 - 12:11
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Benfica renova com o treinador por duas temporadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/56340/benfica_renova_com_o_treinador_por_duas_temporadas?utm_source=cxultimas

 
Benfica renova com Mariano Ortega até 2018. Treinador espanhol levou as águias à conquista da Taça
de Portugal e às finais do campeonato e da Taça Challenge O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a
renovação de contrato com o treinador da equipa de andebol, Mariano Ortega, por mais duas
temporadas. Em declarações à Benfica TV, o espanhol assumiu-se muito satisfeito com a prolongação
do contrato até 2018. "É um momento de satisfação e foi muito fácil, porque era um desejo de ambas
as partes. Tanto eu como a minha família estamos muito contentes por continuar em Portugal, em
Lisboa e neste clube. Acredito muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projecto e também
porque o Benfica oferece todas e as melhores condições para trabalhar". Domingos Almeida Lima,
vice-presidente dos encarnados, explicou a aposta na continuidade de Mariano Ortega. "A renovação
assenta fundamentalmente no trabalho que foi feito e na opinião que temos em relação à competência
do treinador e que foi, de facto, manifesta. Mariano Ortega é um homem e um treinador muito
competente e trabalhador, tem uma grande identificação com o Benfica e para nós isso é muito
importante". Mariano Ortega chegou ao Benfica na temporada 2014/15. Esta época, os encarnados
conquistaram a Taça de Portugal, mas perderam o campeonato de andebol, no último jogo da final,
para o ABC. Aliás, mesmo destino tiveram na final da Taça da Challenge, cuja final perderam,
também, para a equipa bracarense.
 
 10 jun, 2016 - 16:53
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Benfica renova contrato com o treinador de andebol Mariano Ortega até 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=71761227

 
Lusa 10 Jun, 2016, 15:32 | Andebol O Benfica anunciou hoje a renovação, por duas épocas, do
contrato com treinador espanhol de andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube na temporada
2014/2015. "É um momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes
(...). Acredito muito no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o SL
Benfica oferece todas e as melhores condições para trabalhar", disse o técnico em declarações à BTV.
O técnico, que esta época levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e
da Taça Challenge garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação. "Foram
dois anos de muito trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a crescer, a
tornar-se cada vez mais competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é continuar
neste caminho para conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias", disse. Admitindo que a reta
final da temporada foi "dolorosa", porque os "títulos estiveram muito perto", Mariano Ortega garantiu
que para o futuro "as expectativas são mais elevadas devido à excelência da equipa e da
responsabilidade que existe". Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 10 Jun, 2016, 15:32|
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Sporting contrata andebolista espanhol Carlos Ruesta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ff04ba54

 
Lusa 10 Jun, 2016, 11:53 | Andebol O Sporting anunciou hoje a contratação do andebolista espanhol
Carlos Ruesta, um central de 31 anos, que alinhava no FC Barcelona. Em declarações divulgadas pelo
clube, Carlos Ruesga garante não ter tido qualquer dúvida em assinar contrato com os 'leões': "Não
tive qualquer dúvida em assinar com o Sporting, sou um jogador muito ambicioso e a motivação deste
clube é crescer, para conquistar coisas muito importantes". Ruesga, nascido em Gijón, diz sentir-se
honrado por ir "representar o maior clube de Portugal" e esperançado "em conquistar muitos triunfos,
ajudando o Sporting a ser campeão". Em Alvalade, Carlos Ruesga vai encontrar o treinador Javier
Zupo, que o orientou no Portland San Antonio, clube pelo qual ganhou uma Supertaça espanhola na
temporada 2005/2006. "A minha relação com o Zupo é muito boa, cheguei lá muito jovem e foi lá que
dei o salto para a elite do andebol. Estarei sempre agradecido pela confiança que ele depositou em
mim", disse o jogador. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 10 Jun, 2016, 11:53|
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Benfica renova contrato com Mariano Ortega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f42e720b

 
Lusa 10 Jun, 2016, 17:22 | Andebol Benfica renova no Andebol | Reuters O Benfica anunciou esta
sexta-feira a renovação, por duas épocas, do contrato com treinador espanhol de andebol Mariano
Ortega, que chegou ao clube na temporada 2014/2015. "É um momento de satisfação e foi muito fácil
porque era um desejo de ambas as partes (...). Acredito muito no que estamos a fazer, na
credibilidade do projeto e também porque o SL Benfica oferece todas e as melhores condições para
trabalhar", disse o técnico em declarações à BTV. O técnico, que esta época levou a equipa à
conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e da Taça Challenge garantiu estar bastante
satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação. "Foram dois anos de muito trabalho, de uma aposta
clara na formação e a equipa tem vindo a crescer, a tornar-se cada vez mais competitiva, com maior
experiência e maturidade e o objetivo é continuar neste caminho para conseguimos fazer e alcançar
coisas extraordinárias", disse. Admitindo que a reta final da temporada foi "dolorosa", porque os
"títulos estiveram muito perto", Mariano Ortega garantiu que para o futuro "as expectativas são mais
elevadas devido à excelência da equipa e da responsabilidade que existe". Please enable JavaScript to
view the Powered by Disqus.
 
 10 Jun, 2016, 17:22|
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Mariano Ortega renovou com o Benfica até 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=721dab8

 
Benfica renova contrato com o treinador de andebol Mariano Ortega até 2018 Por SAPO Desporto
c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O Benfica anunciou hoje a renovação, por duas épocas, do contrato com
treinador espanhol de andebol Mariano Ortega, que chegou ao clube na temporada 2014/2015. "É um
momento de satisfação e foi muito fácil porque era um desejo de ambas as partes (...). Acredito muito
no que estamos a fazer, na credibilidade do projeto e também porque o SL Benfica oferece todas e as
melhores condições para trabalhar", disse o técnico em declarações à BTV. O técnico, que esta época
levou a equipa à conquista da Taça de Portugal e às finais do campeonato e da Taça Challenge
garantiu estar bastante satisfeito com a aposta 'encarnada' na formação. "Foram dois anos de muito
trabalho, de uma aposta clara na formação e a equipa tem vindo a crescer, a tornar-se cada vez mais
competitiva, com maior experiência e maturidade e o objetivo é continuar neste caminho para
conseguimos fazer e alcançar coisas extraordinárias", disse. Admitindo que a reta final da temporada
foi "dolorosa", porque os "títulos estiveram muito perto", Mariano Ortega garantiu que para o futuro
"as expectativas são mais elevadas devido à excelência da equipa e da responsabilidade que existe".
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 10-06-2016 15:47  Benfica renova contrato com o treinador de andebol Mariano Ortega até 2018.
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"Época do ABC não é fruto do acaso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9846b38f

 
Técnico da formação bracarense analisa a época de sonho do ABC após a conquista da Taça Challenge
e do campeonato nacional Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Carlos Resende
considera, em entrevista à agência Lusa, que a "época excelente" do ABC de Braga/Uminho, que
conquistou o campeonato de andebol, a Taça Challenge e a Supertaça, não é fruto do acaso. "Já no
ano passado demos indícios muito positivos. Este ano foi claramente melhor, é uma época excelente,
mas foi um desenvolvimento da época anterior, não é um resultado que surge do nada", afirmou o
treinador. Resende defendeu que não se pode "comparar o incomparável", porque são "épocas, atletas
e adversários diferentes", mas, "sem dúvida que, pelos resultados obtidos, este tem de ser
considerado um dos melhores anos de sempre". Carlos Resende, de 45 anos, conquistou no passado
sábado o 13.º título para o ABC, o seu segundo como treinador (ganhou, pelo FC Porto, em 2008/09),
num emocionante e renhido quinto jogo do 'play-off', diante do Benfica, após prolongamento. A cerca
de quatro minutos do fim, os bracarenses perdiam por quatro golos, mas a mudança do sistema
defensivo por Carlos Resende permitiu uma reviravolta fantástica do ABC diante de um Benfica que
liderou a partida durante muito mais tempo e parecia ter o jogo controlado. "Senti que tínhamos que
fazer alguma coisa de diferente e aquele era o momento do tudo ou nada. Arriscámos e acabámos por
ter essa felicidade", recorda. Entre outros, o treinador destaca como momentos-chave da temporada a
conquista da Supertaça frente ao FC Porto porque "passou uma mensagem para o interior do grupo de
que era possível" e a contratação de Pedro Spínola (ex-Sporting) em janeiro. Confessando-se um
competidor nato, Carlos Resende festejou o título que já fugia ao ABC desde 2006/07 com "os pés
muito assentes na terra". "Sou muito sereno nos festejos e também nas derrotas e tenho a humildade
de reconhecer que, se o jogador do Benfica tem marcado aquele último remate, era o Benfica que
hoje estava de parabéns, as entrevistas eram todas para o seu treinador e isso não ia querer dizer que
tínhamos feito uma má época ou que tínhamos trabalhado mal", disse. A próxima temporada
significará o regresso do ABC à Liga dos Campeões, mas, mais do que reforços para enfrentar essa
competição bem mais exigente que a Taça Challenge, Carlos Resende deseja uma 'casa' nova. "É uma
necessidade, uma emergência. Com a Liga dos Campeões e a candidatura de Braga a cidade europeia
do desporto faz todo o sentido. Não conheço o caderno de encargos, mas até pode ser mais barato
construir de novo do que reconstruir", aludiu. Lisboeta de nascimento, mas radicado no Norte para
onde se mudou muito jovem proveniente do Sporting para o FC Porto, aquele que é considerado por
muitos o melhor jogador português de sempre não descarta treinar no Sul. "Mudei a minha vida de
Lisboa para o Porto, mas se tivesse que acontecer, mudaria também do Porto para Lisboa ou para
outro lado qualquer, desde que fosse uma mudança interessante. Para melhor, mudamos sempre",
disse. Também professor universitário na área do andebol e da gestão do desporto, nota que só com
grande organização consegue conciliar as atividades, sendo que "há momentos em que algumas coisas
se atrasam". O doutoramento na área do gestão de desporto, a sua área de formação académica, é
uma delas porque, neste momento, "é impossível conciliar treinar, dar aulas, ser pai e marido".
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 10-06-2016 09:44  Técnico da formação bracarense analisa a época de sonho do ABC após a
conquista da Taça Challenge e do campeonato nacional.
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Sporting contrata internacional espanhol Carlos Ruesga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_contrata_internacional_espanhol_carlos_ruesga.html

 
Ruesga diz sentir-se honrado por ir "representar o maior clube de Portugal" 12:08 . Record Por Record
O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Ruesga, um central internacional
espanhol de 31 anos, que estava ao serviço do Barcelona.Em declarações divulgadas pelo clube,
Carlos Ruesga garante não hesitou na latira de aceitar a proposta dos leões:: "Não tive qualquer
dúvida em assinar com o Sporting, sou um jogador muito ambicioso e a motivação deste clube é
crescer, para conquistar coisas muito importantes".Ruesga, nascido em Gijón, diz sentir-se honrado
por ir "representar o maior clube de Portugal" e esperançado "em conquistar muitos triunfos, ajudando
o Sporting a ser campeão".Em Alvalade, Carlos Ruesga vai encontrar o treinador Javier Zupo, que o
orientou no Portland San Antonio, clube pelo qual ganhou uma Supertaça espanhola na temporada
2005/06."A minha relação com o Zupo é muito boa, cheguei lá muito jovem e foi lá que dei o salto
para a elite do andebol. Estarei sempre agradecido pela confiança que ele depositou em mim", disse o
jogador, que soma 70 internacionalizações ao serviço de Espanha.
 
 12:08 . Record
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Marítimo joga 
em Castelo Branco 
a Fase Final 
A equipa de andebol do Marítimo 
vai disputar, este fim semana, a 
fase final do Campeonato Nacio-
nal Seniores Masculinos, para 
apuramento do campeão da épo-
ca 2015/2016, formação que as-
cenderá à II Divisão. 

Afase concentradavai decorrer 
de sexta a domingo em Castelo 
Branco e o conjunto azul e bran-
co da Calheta vai ter pela frente 
dois adversários de peso. 

Amanhã, sexta-feira (dia 10), o 
Marítimo vai defrontar a forma-
ção do Albicastrense, tendo en-
contro marcado no sábado com o 
Santo Tirso B. O derradeiro en-
contro, domingo, opõe o Albicas-
trense ao Santo Tirso B. • AM 
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Opinião

Na União Europeia, apesar da enor-
me liquidez e das taxas de juro
baixas, o investimento é fraco. Tal

explica-se porque há uma crise de confian-
ça. É crucial, desde logo, que entre os Esta-
dos-Membros haja uma confiança recípro-
ca e que os investidores confiem na eco-
nomia da União. É importante que cada Es-
tado-Membro promova a estabilidade e a
previsibilidade.

A União Europeia, e em especial a zona
euro, precisam de transformar a globaliza-
ção em oportunidade e reforçar a competiti-
vidade da economia de cada um dos Esta-
dos-Membros, de forma a atingir mais
crescimento económico e mais emprego.

O euro é um projecto político alicerçado
numa partilha que exige solidariedade e
responsabilidade por parte de todos os in-
tervenientes. Os benefícios da sua utiliza-
ção devem atingir todos os Estados-Mem-
bros e regiões e, assim, serem sentidos
pelos cidadãos da UE. Devem propiciar
emprego, crescimento económico, conver-
gência.

A recente crise financeira, económica e
social, cujos efeitos ainda se sentem, de-
monstrou que o euro é mais resistente e re-
siliente do que muitas vozes julgavam. Mas
também mostrou as suas fragilidades, como
prova o fraco crescimento económico e as
altas taxas de desemprego, nomeadamente
o desemprego jovem. 

Tal exige que se complete a União Econó-
mica e Monetária (UEM), através de uma
genuína União Bancária e uma capacidade
orçamental de retaguarda suficiente.

Perante a crise das dívidas soberanas, a
UE reagiu. A resposta trouxe um reforço da
União Económica e Monetária. Avançou-se
com um arsenal legislativo, a implementa-
ção de mecanismos financeiros para ajudar
os Estados-Membros em dificuldade. As
soluções serviram para remediar, tentar re-
parar. Foram adoptadas, muitas vezes, à úl-
tima da hora e com alguns líderes a justifi-
carem-nas como o mal menor: tinha de ser
assim para evitar o contágio e não prejudi-
car a respectiva economia nacional. Recor-
do a constituição do FEEF, no dia 9 de
Maio de 2010, criado para ajudar a Grécia,
e que deu depois lugar ao Mecanismo Euro-
peu de Estabilidade. 

Reforçou-se o objectivo da prevenção e
melhorou-se a governação da UE, através
de mais coordenação, um semestre europeu
renovado e legislação como o ‘six pack’ e
‘two pack’, o Tratado sobre Estabilidade,
Coordenação e Governação e o ‘Pacto para

o Euro Mais’. 
Criou-se, por um lado, o MEE que entrou

em vigor em 2012 e serve para reparar da-
nos e ajudar financeiramente os Estados-
Membros em dificuldade. Por outro lado,
reforçou-se a prevenção e a coordenação.

É verdade que temos uma União Econó-
mica e Monetária mais robusta e reforçada.
Mas também é claro que, com 18 milhões
de desempregados na área do euro, resta
ainda um longo caminho a percorrer na me-
lhoria das políticas económicas.

Neste sentido, reclama-se uma verdadeira
UEM, que tenha uma legitimidade demo-
crática reforçada e que se traduza em ac-
ções concretas que promovam a convergên-
cia, o crescimento e o emprego.

A UEM terá sucesso se cada Estado-
Membro da zona euro tiver sucesso. Cada
Estado-Membro deve ser o primeiro inte-
ressado a ter as contas em dia e a promover
reformas que possibilitem crescimento e
emprego.

No semestre europeu deve-se procurar a
convergência dos Estados-Membros. Para
este objectivo, os fundos estruturais e de in-
vestimento têm um papel fundamental. O
orçamento da UE disponibiliza anualmente
cerca de 50 mil milhões de euros para a re-
dução das disparidades regionais. 

O semestre europeu pode ser facilmente
melhorado: maior ênfase nos objectivos,
menos documentos e mais tempo para os
discutir, maior sensibilização a nível políti-
co e interacção com as autoridades nacio-
nais. Para além disso, deveria corresponder
a uma perspectiva de médio/longo prazo.

Sem descurar a exigência de actuação de

conjunto que possibilite a mesma velocida-
de aos Estados-Membros da zona euro, é
preciso salvaguardar que não são todos
iguais e não têm os mesmos problemas. Por
isso, a resposta e as políticas a executar não
são as mesmas. Não pode haver uma uni-
formização de receitas para diagnósticos e
doenças diferentes.

Os choques não se sentem da mesma for-
ma em cada uma das economias. Assim, faz
todo o sentido que se procure um mecanis-
mo de estabilização orçamental para a zona
euro. Temos Estados-Membros da zona eu-
ro praticamente em pleno emprego e outros
com taxas elevadas de desemprego. Por is-
so, defende-se a existência de fundos, ou
instrumentos, para combater os choques si-
métricos e assimétricos. Tal implica mais
solidariedade e, em simultâneo, responsabi-
lidade. O chamado risco moral deve ser
evitado.

Na nova UEM temos de aspirar ao "Triplo
A social". Os problemas sociais e de empre-
go devem ser priorizados no Semestre Eu-
ropeu. O desemprego, especialmente o de
longa duração, é um dos principais factores
de desigualdade e exclusão social. É essen-
cial contar com mercados de trabalho efi-
cientes, que promovam um elevado nível
de emprego e estejam aptos a absorver os
choques. Esta é uma competência de cada
Estado-Membro que deve ser encorajada
no âmbito da UEM.

Defendo esta UEM reforçada que ajudará
a reconquistar a confiança. 

* Deputado ao Parlamento Europeu 

AJUDAR A RECONQUISTAR 
A CONFIANÇA 

OPINIÃO | JOSÉ MANUEL FERNANDES*

O governo Costa inverteu os nossos indi-
cadores de crescimento! A economia da
zona euro cresceu o triplo da economia de
Portugal. Segundo o Eurostat, a zona eu-
ro cresceu 0,6% no primeiro trimestre, o
que contrasta com os 0,2% que cresceu a
economia portuguesa no mesmo período.

A vitória do ABC no campeonato nacional
de andebol, uma semana após ter venci-
do a Taça Challenge”, é a consagração co-
mo a maior potência do andebol nacional
e comprova as vantagens de uma aposta
consequente na formação de jovens atle-
tas.
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150 crianças em encontro distrital 
no Complexo Desportivo de Lamego 

Andebol 
Andebol4Kids 

Com a presença de 12 dos 21 
municípios do distrito de Vi-
seu, teve lugar no passado sá-
bado em Lamego o encontro 
distrital do "Andebol4Kids2, 
que teve como palco o Estádio 
da Senhora dos Remédios do 
Complexo Desportivo lame-
cense. 

Foi um dia de festa para a 
centena e meia de alunos do 
1.° ciclo que participaram no 
encontro, bem enquadrados 

Palco do encontro foi o Estádio da Senhora dos Remédios 

pelos seus professores. portiva, em que cada equipa 
Depois de uma manhã des- realizou três jogos, seguiu-se o 

almoço-convívio entre todos 
os participantes 

Dando a possibilidade de co-
nhecerem a cidade de Lamego, 
a organização proporcionou 
visitas guiadas ao Museu de 
Lamego, à Sé Catedral e ao 
Teatro Ribeiro Conceição. 

Já ao final da tarde decorre-
ram os jogos da fase final para 
de finir os primeiros classifi-
cados. Cada equipa realizou 
dois jogos com os quais com-
puseram a sua classificação na 
tabela. No final foram entre-
gues prémios e lembranças. 1 
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Bracarenses preparam nova época

José Costa e Dario Andrade
regressam ao ABC

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho, que 
ainda festeja a con-
quista de três títu-
los (Supertaça, Taça 

Challenge e Campeona-
to Nacional), já prepara 

2016/17. Dario Andrade 
(ex-AC Fafe) e José Cos-
ta (ex-Montpellier) es-
tão garantidos para a no-
va temporada, que será, 
certamente, (ainda) mais 
exigente.

Os minhotos vão dis-

putar, na próxima épo-
ca, a Liga dos Campeões 
e, por isso, estão a refor-
çar-se com andebolistas 
que sejam uma mais-va-
lia para o plantel que se-
rá, de novo, comandado 
por Carlos Resende.

A nova temporada ar-
ranca com a Supertaça, 
diante do Benfica, fina-
lista vencido nas finais 
do campeonato nacio-
nal/Challenge e vence-
dor da Taça de Portugal, 
sendo que Dario Andrade 
e José Costa já vão poder 
ajudar a vencer e conquis-
tar, de novo, a Supertaça 
(os academistas venceram, 
na época passada, na fi-
nal, o FC Porto, numa fi-
nal disputada em Caste-
lo Branco).

Sete anos depois, Da-
rio Andrade (ex-AC Fafe) 
vai voltar a jogar no ABC/
/UMinho. O ponta, que 
chegou ao Sá Leite com 
16 anos, oriundo do Spor-
ting de Braga, clube onde 
deu os primeiros passos 
no andebol.

Quem também vai vol-
tar a uma casa que bem 
conhece é o pivot José 
Costa (ex-Montpellier). 

Formado nas escolas 
da turma academista, José 
Costa representou o Ben-
fica durante cinco tem-
poradas, tendo rumado, 
no início de 2015/2016, 
a França. Agora, volta ao 
ABC/UMinho para ajudar 
a equipa a reconquistar os 
dois títulos nacionais que 
venceu e, ainda, atacar a 

Taça de Portugal e Li-
ga dos Campeões.

Pa r a  a l é m 
desta dupla, o 
ABC/UMinho 
es tá  a  ten-
tar o regres-
so de mais an-
debolistas que 

já passaram pe-
lo Pavilhão Flávio 

Sá Leite. Os nomes 
estão, para já, no segre-
do dos deuses.

Dario 
Andrade 

vem 
do AC Fafe 

e José Costa 
do 

Montpellier

Vidrago e Nuno Rebelo
de saída
De saída do plantel do ABC estão Nuno Rebe-
lo, que vai representar o Águas Santas, e ainda  
Fábio Vidrago, para o Benfica. Mas outros jogo-
dores podem abandonar o clube, por opção téc-
nica, sendo que estas saídas estão relacionadas 
com eventuais entradas.

Dario Andrade está de regresso ao ABC

D
M

D
M
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amanhã e domingo

Arsenal da Devesa
faz dois jogos
no Flávio Sá Leite
Na luta pela subida à primeira divisão nacional 
de andebol, o Arsenal da Devesa tem, este fim 
de semana, dois jogos no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, onde pode dar mais dois grandes rumos ao 
seu objetivo.

O primeiro é já amanhã, a partir das 21h00, 
frente ao FC Gaia, e o segundo é no domingo 
(dia 12) a partir das 17h00, frente ao Boa Hora.

Recorde-se que, com seis jogos disputados 
na fase final, o Arsenal da Devesa lidera, com 17 
pontos, mais um que Boa Hora, e mais dois que 
o S. Mamede.
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Uma época memorável

P
ara todos nós, bracarenses, esta época termina em 
glória. Muitos foram os feitos dos nossos atletas 
e das nossas equipas. Façamos então uma breve 
recapitulação: 

Em Taekwondo, o nosso atleta Júlio Ferreira sagrou-
-se campeão da Europa na categoria de -74 Kg. No Boc-
cia a equipa do SC de Braga sagrou-se campeã nacio-
nal. No Futebol de Praia o nosso clube classificou-se 
em terceiro lugar na competição equivalente à Liga 
dos Campeões. 

Nos desportos com mais popularidade em Braga, o 
futebol e o andebol, as vitórias não foram menos sig-
nificativas. Já aqui falei da enorme conquista que foi a 
Taça de Portugal em futebol, pelo SC de Braga, depois 
de conquistado o quarto lugar no campeonato e a pre-
sença nos quartos de final da Liga Europa. 

Mas o grande ABC não ficou atrás: depois de ter 
vencido a Taça Challenge (equivalente à Liga  Europa 
do futebol), o clube da nossa cidade sagrou-se Cam-
peão Nacional ao vencer o Benfica no passado sábado. 
Com um orçamento muito inferior ao dos seus rivais, 
o ABC afastou o Sporting de Lisboa nas meias-finais e 
agora derrotou os encarnados num jogo emocionan-
te que só se decidiu no prolongamento. Nesse desafio 
ficou bem patente a emoção que carateriza um bom 
jogo de andebol e, acima de tudo, o inacreditável es-
pírito guerreiro de uma equipa que lutou bravamente 
para conseguir este triunfo face a uma equipa teorica-
mente mais cotada. O querer desta equipa foi notável 
mas para isso também terá contribuído o público que 
fez abarrotar o Flávio Sá Leite, mesmo em momentos 
mais difíceis como quando, a pouco mais de dois mi-
nutos do fim, o ABC perdia por três golos. Enfim foi 
mais uma tarde memorável e mais uma página de ou-
ro na história do ABC e do desporto bracarense.

Mas também no futsal há um feito a comemorar: 
embora não tenhamos conseguido o apuramento pa-
ra a final (e estivemos quase a consegui-lo) mostramos 
que, com um investimento muito menor, estivemos ao 
mesmo nível que os autoproclamados grandes de Lis-
boa. No passado domingo, frente ao Sporting de Lis-
boa, o nosso clube perdeu o jogo mas trouxe consigo 
duas vitórias: a demonstração daquilo que é o espírito 
gverreiro genuíno e o reconhecimento por parte dos 
adeptos do Sporting do poder da nossa equipa. Na ver-
dade, o comportamento daqueles “adeptos”, que passa-
ram o jogo a cuspir sobre os elementos do banco bra-
carense, assim como aqueles “adeptos” que passaram o 
jogo a entoar insultos ao nosso clube mais não fizeram 
que, dessa forma, reconhecer que o SC de Braga é uma 
ameaça e que está, pelo menos, ao nível deles. Embo-
ra no momento custe muito suportar comportamen-
tos tão animalescos, a verdade é que eles só mostram 
que conseguimos ombrear com quem se diz “grande”. 
Sem cuspir em ninguém!

Agora mais friamente, à distância de três dias, é fácil 
compreender a existência de comportamentos tão ab-
surdos, se levarmos em conta a postura e as afirmações 
de alguns dirigentes desportivos. Muitas vezes a violência 
como a que assistimos no passado domingo são incen-
tivadas, ainda que indiretamente, pelos “responsáveis”. 

OPINIÃO | MANUEL CARDOSO
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Croata Matej Asanin reforça andebol do Sporting

OSporting anunciou ontem que
o guarda-redes internacional
croata Matej Asanin vai re-

forçar a sua equipa de andebol,
com o jogador a referir que quer
ganhar títulos ao serviço dos
‘leões’. «Aceitei o desafio porque
soube que o clube tem grande
ambição e quero lutar por títulos.
Vou dar o meu melhor para ven-
cer tudo», afirmou o guarda-redes,
segundo o sítio oficial do clube.

Matej Asanin, de 23 anos, jogava
no Croácia Zagreb e já conta com
duas internacionalizações pela
principal croata, tendo sido cam-
peão europeu de juniores B (Sub-
18) em 2010 e vice-campeão eu-
ropeu de Juniores A (Sub-20) em
2012.
«Sei que estão a construir uma

equipa muito boa e competitiva,
quero ganhar tudo no próximo
ano. Darei sempre o melhor para

ganharmos, posso garantir uma
boa dose de luta», salientou.
O guarda-redes, que já teve pas-

sagens pelos campeonatos espa-
nhol e alemão, garante que a lín-
gua não será um obstáculo.
«Quando um guarda-redes tem
um bom desempenho, pode aju-
dar muito a equipa a ganhar jo-
gos. Falo alemão, espanhol e in-
glês e também vou aprender a
língua portuguesa», concluiu. JM 
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Diogo Simão reforça o Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1949e47

 
Diogo Simão regressa ao clube onde fez a formação. O Belenenses chegou a acordo, esta quinta-feira,
com o atleta Diogo Simão para reforçar a equipa sénior de andebol na próxima temporada. Com
passagem pela formação do Belenenses, o central de 24 anos, regressa a um clube que bem conhece,
após representar o SC Horta e o GM 1º Dezembro, e vai, assim, cumprir a sétima época ao serviço do
clube do Restelo.
 
 09 Junho 2016 às 17:38
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1º de Agosto e Inter abrem campeonato masculino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e6750dab

 
Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt As equipas de andebol masculino do 1º de Agosto
(detentor do título) e Interclube (finalista vencido da edição anterior) defrontam-se na abertura do 37º
campeonato angolano da categoria, a decorrer de 14 a 26 deste mês, no pavilhão da cidadela, em
Luanda. De acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira, na capital do país, a primeira jornada
reserva ainda os jogos Petro de Luanda - Exército, estreante, e Marinha de Guerra - Progresso da
Lunda Sul. Por força de calendário, vai folgar a formação do Misto de Cabinda. A prova será disputada
no sistema de todos contra todos a uma volta, apurando-se para as meias-finais os quatro primeiros
colocados, enquanto a final vai ser jogada em play-off, a melhor de três jogos. Conteúdo publicado
por Sportinforma
 
 09-06-2016 22:23  A prova será disputada no sistema de todos contra todos a uma volta.
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