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Gregos no 
caminho leonino 
-) Sporting vai defrontar equipa 
do Doukas nos quartos de final 
da Taça Challenge 

O AC Doukas, atual segundo classificado 
do campeonato grego é o adversário do 
Sporting nos quartos de final da Taça  

Challenge, com os leões a viajarem à 
Grécia a 25/26 de março e a terem a 
segunda mão em casa, a 1ou 2 de abril, 
ditou o sorteio de ontem. Nas restantes 
partidas, jogam Sloga Pozega (Sérvia)-
-Valur (Islândia), Potaissa Turda 
(Roménia)-Dudelange (Luxemburgo) e 
Hurry-Up (Holanda)-Sala (Eslováquia). 
Ao mesmo tempo fez-se o sorteio das 
meias-finais, agendadas para fins de abril 
e caso o Sporting elimine os gregos, irá 
defrontar o vencedor do confronto entre 
holandeses e eslovacos. Atualmente 
invencível na competição europeia desta 
temporada, com quatro vitórias — a única 
destes quartos de final com tal registo —, 
o Sporting é o grande favorito à 
conquista da prova que venceu em 2010, 
confirmando o estatuto de primeiro 
cabeça-de-série à entrada para esta 
Taça Challenge. Esta formação helénica já 
fez história pois, pela V vez, chegou a 
esta fase de uma prova europeia, 
contabilizando uma presença na fase de 
grupos da Liga dos Campeões, em 
2008/09, em que somou um empate e 
cinco derrotas, quatro delas pesadas! 
Porém na 3.' ronda da Challenge desta 
época, afastou os vizinhos e lideres 
gregos Xini Dikeas, perdendo por 6 na 1.' 
mão e vencendo por oito em casa. H. C. 
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Benfica e Sporting vão entrar em campo apenas com um objetivo em mente: vencer 

ANDEBOL 

Dérbi sem margem para erro 
-) Benficae Sporting cienb3s dane-
cessidade de vencer hoje, na Luz. 
Líder FC Porto joga no Flatchal 

O desejo de vencer o rival no dér-
bi lisboeta e acima de tudo não per-
der preciosos pontos tendo em vis-
ta a divisão dos mesmos para o grupo 
A, são os condimentos do Benfica - 
-Sporting que hoje abre a 25? jor-
nada do Andebol 1, já que os encar-
nados jogam sábado, na Finlândia, 
para a Taça EHF. Igualmente apete-
cível será o FC Porto-Madeira SAI) no 
Funchal, com o líder invicto a ter 
duelo como Granollers, também para 
a EHF, no Dragão Caixa sábado. 

O Benfica vem de uma derrota 
em Braga e o pivot dos encarnados 
Paulo Moreno frisou: «É um jogo es-
pecial, claro, é um dérbi, e mais es-
pecial ainda por ser em casa, com os 
nossos adeptos. É mais um jogo que 
queremos ganhar», acrescentando 
ainda em relação aos leões: «É uma 
equipa com jogadores de qualidade 
e é preciso estarmos muito concen-
trados e fazermos um grande jogo 
para vencermos o Sporting. Vamo- 

-nos bater da melhor maneira pos-
sível para poder ganhar o jogo e en-
curtar a distância.» 

Já o treinador leonino Hugo Ca-
nela não tem dúvidas: «Além de es-
pecial, será, de certeza, jogo espec-
tacular. Daqueles encontros em que 
sabemos que vamos encontrar for-
te oposição e temos de estar na má-
xima força para vencer. Dá-nos âni-
mo e desafia-nos muito, o que é 
bom.» Sobre o adversário Canela 
frisou: «É uma equipa muito disci-
plinada, com identidade muito pró-
pria, que raramente sai do seu regis-
to. Obriga-nos a estar totalmente 
concentrados nos 60 minutos. Cos-
tumo dizer aos jogadores que o nos-
so sucesso tem de vir da constante 
insatisfação perante os resultados. 
Temos de querer sempre mais.» H. C. 

CALENDÁRIO 

-> Andebol 1-> 25.' Jornada - Hoje 

Benfica-SportIng 20.30 h 
Pavilhão da Luz, em Lisboa 
FC Porto-Madeira SAD 1.9.30 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 5,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68428592 01-03-2017

mais andebol 

O TAÇA. Hoje também se finalizam 
os oitavos de final da Taça de 
Portugal com a visita do Aguas 
Santas ao Xico Andebol, da 2' 
Divisão, às 21.00 horas, em 
Guimarães. O vencedor deste 
encontro defronta o Avanca, fora 
de portas, a 18 de março, nos 
quartos de final da prova. 
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A4 Gregos no caminho do Sporting na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-03-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=658418

 
O AC Doukas, atual segundo classificado do campeonato grego, é o adversário do Sporting nos
quartos de final da Taça Challenge, com os leões a viajarem à Grécia a 25/26 de março e a terem a
segunda mão em casa, a 1 ou 2 de abril.
Nas restantes partidas, jogam Sloga Pozega (Sérvia)-Valur (Islândia), Potaissa Turda (Roménia)-
Dudelange (Luxemburgo) e Hurry-Up (Holanda)-Sala (Eslováquia).
 
Ao mesmo tempo fez-se o sorteio das meias-finais, agendadas para fins de abril e caso o Sporting
elimine os gregos, irá defrontar o vencedor do confronto entre holandeses e eslovacos.
 
01-03-2017
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O desporto vai ser motivo de
festa em Junho, na Batalha. A
Câmara Municipal anunciou
esta semana a realização da
Festa do Desporto, que visa es-
treitar a ligação entre o movi-
mento associativo concelhio e
as associações distritais das
modalidades desportivas pra-
ticadas no concelho.

O evento vai ter lugar no
Largo do Contestável, junto ao
Mosteiro da Batalha, e com-
preenderá um conjunto de ac-
tividades e demonstrações des-
portivas, vincando a matriz e
os valores de cada clube ou as-
sociação,  a divulgação das mo-
dalidades existentes e o palma-
rés desportivo dos clubes.

A Festa do Desporto não vai,
contudo, centrar-se junto ao
Mosteiro. Os festejos vão dis-
tribuir-se em diversos espaços
para que o público possa pra-
ticar, com acompanhamento e
gratuitamente, atletismo, ande-
bol, escalada, aeróbica, entre
outras modalidades.

Paulo Batista Santos, presi-
dente da Câmara Municipal da
Batalha, esclarece em comuni-

cado do município, que a rea-
lização da Festa do Desporto
tem por objectivo promover
“as associações desportivas do

concelho e o trabalho de gran -
de qualidade que os seus diri-
gentes, treinadores e demais
técnicos realizam ao serviço da

formação dos jovens da Bata-
lha”.

O desporto, regista Paulo Ba-
tista Santos, “é uma das áreas
em que a autarquia da Batalha
mais tem investido, sendo que
só na presente época despor-
tiva, foram contratualizados
cerca de 120 mil euros, em Con-
tratos Programa de Desenvol-
vimento Desportivo que envol-
vem directamente quase 600
atletas do concelho”. 

Além do apoio prestado às
associações com formação
des portiva para os jovens, o
mu nicípio da Batalha disponi-
biliza gratuitamente à popula-
ção sénior o programa de acti-
vidade Física ‘MovaSénior’,
com aulas de ginástica geriá-
trica e hidrogeriatria.

Integrada na Festa do Des-
porto, realizar-se-á a Gala do
Desporto do Município da Ba-
talha. Na cerimónia, informa a
autarquia, vão ser distinguidos
clubes, atletas e dirigentes, com
o intuito de assinalar a dinâ-
mica desportiva e os feitos
conquistados na época des-
portiva 2015/2016.|

Festa do Desporto
‘invade’ Batalha em Junho
Actividade Mosteiro da Batalha vai ser um dos pontos centrais da Festa do Desporto
que pretende promover e homenagear a prática desportiva no concelho

Atletismo vai ser uma das modalidades apresentada ao público 

ARQUIVO
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Concurso para a aquisição dos serviços de
recolha e transporte de resíduos urbanos e
de limpeza no concelho de Leiria provocou a
divisão na Assembleia Municipal Página 3

Concurso para recolha
de resíduos divide AM

Quatro mil na folia
do Carnaval de Pataiasi

O Carnaval de Pataias juntou, na tarde de ontem, quatro mil pessoas, num desfile com muita cor e alegria   Págs. 12-13

‘IPL Indústria’ 
premeia mérito
de 27 estudantes
Leiria | P5

Mosteiro vai ser
cenário de 'Festa
do Desporto'
Batalha | P9

Socialista contra
presença de 
ex-autarca em
evento da Câmara
Pombal | P10

Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas 1 DE MARÇO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 EUROS

Assembleia Municipal de Leiria aprovou, por maioria, moção que pede o reforço de transferência de competências para os órgãos
autárquicos. Documento defende que descentralização é “condição essencial para o desenvolvimento local e regional” Página 2

MOÇÃO PEDE COMPETÊNCIAS
PARA ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

LUÍS FILIPE COITO

Almeida Lopes comanda
bombeiros há 25 anos
Almeida Lopes completa hoje 25 anos 
como comandante dos Bom beiros 
Voluntários de Leiria. Em Maio passa
a 'pasta' ao filho Luís Lopes Página 4

Diocese vai
ajudar grávidas
Leiria-Fátima | P7

Juniores do GRAP 
são campeões
distritais
Futsal | P17

Cinco leirienses
na Taça da Europa
Lançamentos | P18
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Espectáculo de andebol 
está garantido 

Espera-se nova 'enchente' no Pavilhão do Funchal a partir das 19h30. 

MADEIRA SAD 
RECEBE ESTA TARDE 
O LÍDER INVICTO DO 
NACIONAL DA 
I DIVISÃO, O FC PORTO 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Com o apuramento já garantido 
para a fase final, o Madeira Ande-
bol SAD cumpre esta tarde a par-
tir das 19h30, no Pavilhão do Fun-
chal, a penúltima partida da fase 
regular do campeonato nacional 
da I Divisão em andebol masculi-
no, frente ao FC Porto. 

Um encontro certamente a me-
recer neste final de Carnaval uma 
atenção redobrada dos adeptos 
da modalidade para um jogo 
onde ambos os emblemas pode-
rão emprestar muita qualidade. 

De um lado está uma formação 
portista, líder invicto da prova 
com uns impressionantes 72 pon-
tos conquistados em 24 jornadas  

com 24 vitórias. Um dos mais sé-
rios candidatos à conquista do tí-
tulo nacional perdido na época 
passada com alguma surpresa 
para o ABC depois de sete anos 
de 'reinado'. 

No outro lado, vai estar um su-
per-moralizado Madeira SAD 
que no passado fim-se-semana 
obteve, com a vitória sobre o 
Sporting da Horta, a garantia de 
colocação entre os melhores clu-
bes nacionais que vão disputar a 
fase final, do campeonato, onde 
será encontrado no campeão de 
2016/2017. Sem nada em jogo a 
não ser por agora lutar pelos três 
pontos em disputa, - as equipas 
transitam para a fase final com 
50% dos pontos arrecadados na 
fase regular, - este será certamen-
te um momento para os adeptos 
da modalidade poderem de novo 
ver um Madeira Andebol a que-
rer mostrar competências peran-
te um equipa bem mais capacita-
da quer em termos individuais 
quer colectivos. Garantido está 
obviamente um grande jogo de 
andebol. 
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A 
equipa de juvenis 
do ABC Braga ven-
ceu, ontem, a se-
leção nacional de 

juniores C  por 25-19, na 
final do Torneio Handle-
ça Cup 2017 e sagrou-se 
vencedor da competição.

O ABC de Braga repe-
tiu a vitória, que já tinha 
acontecido na fase de gru-
pos, frente à seleção na-
cional de juniores C, en-
tão por 28-26.

O ABC teve um domí-
nio muito completo da 
partida, com um excelente 
controlo da mesma, che-
gando ao intervalo a ven-
cer por cinco golos de di-
ferença (12-7). No segundo 
tempo, a seleção nacio-
nal esteve sempre a bata-
lhar para conseguir redu-
zir e alterar o resultado do 
placar, o que acabou por 
não acontecer, fechadas 

as contas a 25-19. 
A competição con-

tou ainda com a partici-
pação do FC Porto, CA-
LE, Feirense e Académica
S. Mamede.

I Divisão:
Benfica-Sporting
joga-se hoje
As equipas do Benfica e 
Sporting encontram-se 
hoje, a partir das 20h30, 
no Pavilhão da Luz, em 
encontro antecipado da 
penúltima jornada da pri-
meira fase do campeona-
to de andebol da primei-
ra divisão. Frente a frente 
estarão o segundo e o ter-
ceiro classificados.

Também para hoje foi 
antecipado o FC Porto-
-Madeira SAD, a dispu-
tar a partir das 19h30, no 
Funchal, num encontro 
onde os "dragões" são cla-

Andebol: juniores C

ABC venceu seleção nacional
e conquistou torneio de Leça

ramente favoritos, ou não 
contassem por vitórias os 
24 encontros disputados.

Challenge Cup:
Sporting defronta
gregos do Doukas
O Sporting vai defrontar 
a equipa grega do Doukas 
nos quartos de final da Ta-
ça Challenge em andebol, 
ditou o sorteio realizado 
ontem em Viena.

Os "leões" jogarão a pri-
meira mão na Grécia, em 
25 ou 26 de março, cum-
prindo a segunda mão em 
Portugal nos dias 1 ou 2 
de abril. 

As datas certas dos dois 
jogos ainda estão por de-
finir e terão de ser acer-
tadas entre os dois clubes.

Para chegar aos quar-
tos de final, o Sporting eli-
minou os italianos do Ro-
magna, na terceira ronda, 

e os macedónios do Pe-
lister Bitola nos oitavos 
de final.

Recorde-se que o Spor-
ting já conquistou uma 
edição da Taça Challenge 
na temporada de 2009/10, 
quando bateu na final 
realizada no Complexo 
de Desportos de Alma-
da a formação polaca do 
MMTS Kwidzyn.

Na passada temporada 
o troféu foi arrebatado pe-
lo ABC, equipa bracarense 
que superou na final por-
tuguesa o Benfica.

Além do Sporting-
-Doukas, o sorteio dos 
quartos de final da Taça 
Challenge ditou mais os 
seguintes duelos: Sloga 
Pozega (Ser)-Valur (Isl), 
Potaissa Turda (Rom)-HB 
Dudelange (Lux) e JMS 
Hurry-Up (Hol)-HKM Sa-
la (Slo).
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«Seria uma vitória de
sonho» ante o FC Porto
O jogador do Madeira SAD, Nuno Silva, sabe do indiscutível valor dos
nortenhos, mas os insulares querem brindar o público e o andebol regional.

Nuno Silva diz que vencer o FC Porto é uma vitória de  sonho.

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

©
 D
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O
líder 100% vitorioso FC
Porto desloca-se ao Pavi-
lhão do Funchal, para de-
frontar o Madeira SAD, às
19h30, num jogo que terá

honras de transmissão televisiva
no Porto Canal. Os pupilos de
Ricardo Costa põem à prova o
seu registo imaculado até agora
perante uma formação superior-
mente orientada por Paulo Fi-
dalgo, que também da impor-
tância dos três pontos para evitar
a aproximação do Águas Santas
e apresentar-se para a segunda
fase comum pecúlio pontual
maior.

NUNO SILVA CONFIANTE
O central Nuno Silva - tem um

irmão que atua no adversário de
hoje - fez a antevisão da partida,
começando por referir que a
equipa já atingiu «um dos gran-
des objetivos da época». A entrada
do Madeira SAD no Grupo A (apu-
ramento de campeão) «significa
estar dentro dos 6 melhores e
consequente mais 10 jogos com
a elite» do andebol luso.
Contra o FC Porto, diz Nuno

Silva, a equipa insular vai «om-
brear com uma grande equipa»,

que tem 24 vitórias em 24 jogos,
isso por si só já «significa o que
vale esta equipa do FC Porto», 
Contudo, técnicos e jogadores

têm «esperanças e sonhos»,
além dos «adeptos que apoiam».
Por isso, termina, «queremos
lutar pelo melhor resultado e

vamos tentar tentar provocar
insegurança ao jogo do Porto,
de forma a contornar a maior
altura dos adversários. Seria
uma vitória de sonho para to-
dos, especialmente para a co-
munidade do andebol regional».
JM
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ABC GANHA Dl LIÇA 
SANTAS EM BENAMITE 

O ABC venceu °Torneio HandeLeça, 
organizado pelo CALE, em juvenis (batendo a 
Seleção Nacional na final), iniciados e infantis 
masculinos, com o Feirense a impor-se em 
minis, enquanto em femininos foram 
MaiaStars (minis e infantis), Didaxis 
(iniciados) e CALE (juvenis) a vencer. Já em 
Benavente, oÁguas Santas venceu em juvenis 
e iniciados, o Benfica em infantis e a equipa da 
casa em minis. 
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S E \ 
ANDEBOI 
Campeonato Nacional -
Jogos antecipados da 

25.3  jornada: FC 

Porto-Madeira SAD,19h30; 

Benfica-Sporting, 20h30. 

Taça de Portugal -Jogo 

em atraso dos oitavos de 
final: Xico Andebol-Águas 
Santas, 21h00. 

FUTEBOL 
Taça de Portugal - 
Meia-final - ta  mão: V. 
Guimarães-Chaves, 20h15, 
Estádio D. Afonso 
Henriques. 

>vïïü()&
Algarve Cup 2017: 
Portugal-Rússia,15h00; 
Dinamarca-Canadá,18h30, 

Estádio Municipal de 

Lagos. Japão-Espanha, 
14h45; Noruega-Islândia, 
18h30, Estádio do Parchal; 
Holanda-China, 15h00; 

Austrália -Suécia, 18h30, 
Estádio Municipal de 
Albufeira. 

CIENiS 
Torneio de São Paulo 

(Brasil), com a participação 

de tenistas portugueses, 
a decorrer até dia 5. 
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RMEA61). SÉRGIO RIA E 
JOÃO MINA AUFRAR 
João Jacob e Sérgio Rola, os portugueses que 
jogam na Beneleague de andebol - campeo-
nato que conta com as melhores equipas da 
Holanda e da Bélgica - foram distinguidos 
com a entrada na All-Star Team daquela 
competição esta época. João Jacob, que se 
estreou na Seleção Nacional este ano, vai 
agora disputar, pelo OCI Lions, o campeonato 
holandês e Sérgio Rola, pelo Sasja, o belga. 
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Cuni Morales diz que frente ao Madeira não será fácil bater o recorde de vitórias 

Sporting com gregos na Challenge 
O AC Doukas será o adversário do Sporting nos quartos 
de final da Taça Challenge. A equipa grega, que na ronda 
anterior conseguiu duas vitórias sobre os turcos do 
Tasova Yibo SK (32-28 e 34-3o), é segunda no campeona-
to do seu país, a seis pontos do líder Dikeas. Foi também 
já sorteado o alinhamento da meia-final: se o Sporting 
chegar a essa fase, terá como adversário o vencedor do 
jogo entre os holandeses do JMS Hurry-Up e os eslovacos 
do HKM Sala. Os restantes jogos destes quartos de final, 
a realizar em 25 ou 26 de março e r ou z de abril, serão os 
seguintes: Sloga Pozega (SRB)-Valur (ISL) e Potaissa 
Turda (ROM)-Dudelange (LUX). 

► FC Porto procura na Madeira uma inédita 25.a vitória 
consecutiva, sabendo que pode lucrar com o Benfica-Sporting 

1 

ALEM DO DERBI 
HÃ UM RECORDE 

ii 

PC Porto pode superar 
hoje, na Madeira, as 24 
vitória consecutivas da 
época passada, estando 
ainda atento ao dérbi da 
capital, que definirá a sua 
vantagem para a segunda 
fase do campeonato 

AUOUITOPIIERO 
••• A duas jornadas de encer-
rara primeira fase do campeo-
nato, os dragões tentam man-
ter a campanha incólume na 
Madeira. Se alcançarem o 25.° 
triunfo sabem que superam o 
recorde de invencibilidade fi-
xado na época passada, mas 
defrontam uma equipa que 
joga sem pressão - o Madeira 
SAD já alcançou um lugar en-
tre os seis primeiros e estará 
no grupo que vai lutar pelo 
título -, pelo que estará sobre 
os seus ombros a carga mais 
pesada. 
"O Madeira SAD é um adver-
sário muito forte, mas se esti-
vermos concentrados e puser-
mos em prática o trabalho que 
fizemos, acho que vamos ga-
nhar", referiu Cuni Morales, 
portista que regressou à com-
petição na derradeira jornada, 
depois de um mês de paragem 
por lesão. Contratempo que 
ainda faz mossa: "Individual-
mente quero melhorar sem 

ser uni 
logo difícil. 
disputado 
até ao 
último 
segundo, 
mas tenho 
fé que 
vamos 
conseguir o 
que 
queremos" 

Gani 
Morales 
Jogador 
do FC Porto 

"É um jogo 
especial, 
claro, é um 
dérbi, e 
mais 
especial 
ainda por 
ser em casa, 
junto dos 
nossos 
adeptos" 

Pado 
Moreno 
Jogador do 
Benfica 

"Os 
Jogadores 
estão 
focados na 
sua tarefa, 
por isso. 
com  a 
qualidade 
que têm, é 
só esperar 
que os 
resultados 
apareçam 
natural-
mente" 

Hugo 
Canela 
Treinador do 
Sporting 

pressa, fazer bem as coisas e 
ajudara minha equipa.0 resto 
vem como tempo." 

O FC Porto estará ainda inte-
ressado no outro jogo anteci-
pado para esta noite devido às 
provas europeias: o Benfica-
Sporting, que terá influência 
nas contas finais desta fase, 
pois as equipas transitam para 
a seguinte com metade dos 
pontos. 

"É um jogo especial, claro, é 
um dérbi, e mais especial ain-
da por ser em casa. É mais um 
que queremos ganhar", adian-
tou Paulo Moreno.A seis pon-
tos do eterno rival, o Benfica 
sabe que não se pode atrasar 

mais. "É preciso estarmos 
muito concentrados e fazer 
um grande jogo. Vamo-nos ba-
ter da melhor maneira possí-
vel para podermos ganhar o 
jogo e encurtar a distância", 
garantiu o pivô encarnado. 

Hugo Canela, técnico dos 
leões desde a saída de Zupo 
Equisoain, comentou assim o 
dérbi "O Benfica é uma equi-
pa muito disciplinada, que 
tem uma identidade própria e 
raramente sai do seu registo; 
isso faz com que consigam es-
tar sempre na luta pelo resul-
tado".A seis pontos do FC Por-
to, o Sporting sabe que tam-
bém... não pode perder. 
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A9e§sda 
&deli - Cinde Nacional (1.,  Fase) - F Pano- Kelera SAD (L9 30) entca- Sdnn7 (213 30) 
taça &Pululai (Olmos de finei) - Xtc o AN:kW-Aduas Santas 
baleei Tap da Portugal Oleias-Anis - ISM - V GtaTur3(5.-~ (2015) 
A. F. Pene - Taça (18 de Met) Folgosa- R ..L oMoathos-S %Tino), Candas K110 -Lus Santa Cruz /o-
ws ás 20.30 
Pombal lieedelno - Algar* Cup Comp 1- Ponuoai-Mussla (15), Onarnarca-Canada (18 30) /ogos no 
Mun. Lagos Grupo - lapao-Espanha (14 45), Nowega-Istandia E11330)_ Morno° Mun. Bela Vlsta Gnomo 3 - 
/Iolnda-China (15), hustraaa-Suada 08 30) 10aus no Muo ~Ira 
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Andebol  Spardeg 
defreata • Doukas 
na Taça Galhas. 
• O sorteio dos quartos de 
final da Taça Challenge co-
locou, ontem, os gregos do 
Doukas no caminho do 
Sporting. Os leões jogam 
primeiro na Grécia (25 ou 
26 de março), recebendo 
os gregos a 1 ou 2 de abril. 

Página 15



A16

  Tiragem: 72675

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 10,54 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68427564 01-03-2017

Maia Almoço vai juntar centenas em Águas Santas 

quando Bragança Fernandes cumpre último mandato 

&aliança Femandes deu "primeiro passos como atleta" em Águas Sanas 

Homenagem a 
presidente promete 
encher pavilhão 
Carla Soares 
carlas@in pt 

► Na reta final do seu último man-
dato como presidente da Câmara 
de Maia, Bragança Fernandes será 
alvo de um almoço de homena-
gem, em jeito de despedida, no dia 
11 deste mês. que promete encher 
o pavilhão da Associação Atlética 
de Águas Santas com cerca de 600 
pessoas. 

A iniciativa foi pensada por 
Carlos Vieira, presidente da Junta 
de Águas Santas, freguesia onde 
nasceu e viveu Bragança Fernan-
des. Aliás, o presidente da Câma-
ra da Maia recordou ao JN que foi 
precisamente naquele ginásio que 
deu "os primeiros passos como 
atleta" do andebol. 

"Não quero que seja uma inicia-
tiva política, de partidos, mas que 
seja para toda a gente de Águas 
Santas que se reveja nesta home-
nagem", explicou Carlos Vieira ao 
JN, destacando depois que a co-
missão criada para o efeito pre 
tende juntar diferentes sensibili-
dades políticas no evento. Este au-
tarca referiu ainda que as inscri-
ções para o almoço, de 20 euros, 
estão a ser recolhidas também pe-
las associações e pelas coletivida-
des até ao dia 8. Ou seja, terminam 
dentro de uma semana. 

Despedida antes das eleições 
Questionado sobre se será mais 
uma homenagem ou uma despe-
dida, o autarca disse ser "as duas 
coisas", justificando que Bragan- 

e
a
rnandes "nasceu e morou em 

Aguas Santas e chegou a presiden-
te da Câmara", onde está a cum- 

prir o seu último mandato. Para 
suceder ao autarca, o PSD aposta 
nas eleições deste ano em Silva 
Tiago, que o acompanhou duran-
te 15 anos como número dois. 

"Achamos que não devíamos 
deixar passar em claro esta situa-
ção. Creio que as pessoas vão ade-
rir em massa e vamos tentar colo-
car o maior número possível" no 
pavilhão, disse Carlos Vieira, ex-
plicando que caberão 600 pessoas 
e que não conseguiram uma alter-
nativa viável em Águas Santas. 

Questionado pelo IN sobre o al-
moço, Bragança Fernandes desta-
cou que, após de 27 anos de autar-
ca e mais de metade como presi-
dente, está "sensibilizado" com 
esta iniciativa. • 

à‘ 
Não quero que seja 
uma iniciativa politi-
ca, de partidos, mas 
que seja para toda a 
gente que se reveja" 
Caries Vieira 
Pres da Junta de Águas Santas 

Estou sensibilizado. 
É uma homenagem 
a alguém que fez 
muito pelo 
concelho da Maia" 
Bragança Fernandes 
Presidente da Câmara 
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ANDEBOL 

SPORTING APRESENTA 

FAVORITISMO 
A duas rondas do fim, vai 
hoje à Luz com o 2.0 lugar 
garantido na fase 
regular do Campeonato 

ALEXANDRE REIS 

ISII É unia constatação que se foi 
afirmando ao longo da época, 
apesar de o Benfica ostentar a Taça 
de Portugal e a Supertaça. O Spor-
ting apresenta-se hoje (20h30) 
como favorito no dérbi da Luz, pe - 
rante um rival que já largou dema-
siadospontos nesta fase regular do 
campeonato e que só por milagre 
chegará ao título. Ao contrário dos 
leões, que já garantiram o 2" lugar, 
bastando-lhes vencer um jogo nas 
duas últimas jornadas para conti-
nuarem a depender de si próprios 
no braço de ferro com o líder in-
victo FC Porto. 

Vai ser também a estreia de 
Hugo Canela num dérbi como 
treinador principal dos verdes 

e c 

FC PORTO 19h30' MADEIRA SAD 
BENFICA 20h30 SPORTING 

BOA HORA dia 4 SP. HORTA 
ÃGUAS SANTAS dia 4 AC FAFE 

AVANCA dia 4 ABC 
MAIA ISMAI dia 4 SAO MAMEDE 

bELENENSES dia S ARSENAL  

'no Pavilhão do6nchal por acordo dos dubes 

cussincAçÃo 
P I VED CMCS  

FC PORTO 72 24 24 O O 759-561  
*SPORTING 66 24 21 O 3 804-594 

OQBENFICA 60 2418 O 6 712-595 

<>ABC 58 23 17 1 5 746-618 

09  MAC,. SAD 53 24 14 1 9 737-650 

09A.SANTA5 52 24 13 2 9 612-606 

09  AVANCA 49 24 11 3 10 612.628 

09MAIAISMAI 42 24 7 4 13 642-699 

02130A HORA 41 24 7 3 14 617-739 

MBELENENSES 39 24 7 1 16 653-713 

alg AC TATE 38 24 7 1 16 606-698 
(ARSENAL 35 24 4 4 16 646-752 

025P.HORTA 32 23 2 5 16 577-689 

$925.MAMEDE 29 24 1 3 20 522.703 

26' e última jornada:15 de março 

5 ANDEBOLI 
—0— 25.,  jornada 

2 

4t1 4111~ DÉRBLFranldsCaroleAlexandreCavalcantivãohltarpelavittala HUGO CANELA ESTREIA-SE 
NUM DÉRBI COMO TREINADOR 
PRINCIPAL, A COMANDAR 
A TURMA DE ALVAIADE 

brancos: "É sempre um jogo es-
pecial e vai ser espetacular. Va-
mos encontrar uma forte oposi-
ção e ter de estar na máxima força 
para vencer. Isso dá-nos bastan-
te ânimo e desafia- nos." 

Em declarações ao sporting.pt; 
o técnico leonino analisou o Ben-
fica: "É uma equipa muito disci-
plinada, 'com urna identidade 
muito própria e que raramente 
sai do seu registo. Consegue estar 
sempre na luta pelo resultado. 

Vai-nos obrigar a estar concen 
trados durante os 60 minutos." 

Paulo Moreno acredita 
O pivô do Benfica, Paulo Moreno, 
está, no entanto, disposto a con-
trariar° poderio do adversário: "É 
um jogo especial claro, é um dérbi, 
e mais especial ainda por ser em 
casa. O Spórting é uma equipa 
com jogadores de muita qualidade 
e é preciso estarmos muito con-
centrados e fazermos um grande 
jogo para vencermos o Sporting. 
Vamo-nos bater da melhor ma-
neira possível para poder ganhar o 
jogo e encurtar a distância." o  

O líder FC Porto está perto de fa-
zer história, podendo igualar 
hoje (19h3o), no Funchal. o recor-
de do campeonato na época 
transata, onde obteve 24 vitó-
rias consecutivas (22 na fase re-
gular e 2 no playoff, tendo sido 
eliminado nas meias-finais pelo 
Benfica). Mas o Madeira SAD (5.° 
classificado) é um adversário 
complicado, embora os dragões 
já possam contar com o lateral 
direito Yoel Morales, regressado 
de lesão. O cubano traçou os ob- 

AC FAFE-BOA HORA; ABC-ÁGUAS SANTAS;  
SPORTING-AVANCA;  ARSENAL•MAIA 
MADEIRA SAD-BELENENSES;  SP. HORTA-FC PORTO;  
SÃO MAMEDE-BENFICA 

jetivos: "Quero que a minha 
equipa ganhe. Individualmente, 
quero melhorar pouco a pouco, 
sem pressa. fazer bem as coisas e 
ajudar a minha equipa. O resto 
vem com o tempo. Quanto ao 
Madeira SAD, é um adversário 
muito forte, em casa mais ainda, 
mas se estivermos concentra-
dos e pusermos em prática o tra-
balho que fizemos durante a se-
mana acho que vamos ganhar. 
Vai ser um jogo difícil, disputado 
até ao último segundo." 

FC Porto pode igualar recorde no Funchal 
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Zupo Equisoain 
perde com o Barça 
GE O ex treinador de andebol 
do Sporting, o espanhol Zupo 
Equisoain, assumiu funções no 
Benidorm, mas perdeu (28-
38) ontem em Barcelona, em 
jogo da 20,  ronda da Liga Aso-

-bal. O Barça comanda e o Be-
nidorm é último. 
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Sporting apresenta favoritismo diante do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-03-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f014fc0f

 
A duas rondas do fim, vai hoje à Luz com o 2.º lugar garantido na fase regular do Campeonato
 
É uma constatação que se foi afirmando ao longo da época, apesar de o Benfica ostentar a Taça de
Portugal e a Supertaça. O Sporting apresenta-se hoje (20h30) como favorito no dérbi da Luz, perante
um rival que já largou demasiados pontos nesta fase regular do campeonato e que só por milagre
chegará ao título. Ao contrário dos leões, que já garantiram o 2º lugar, bastando-lhes vencer um jogo
nas duas últimas jornadas para continuarem a depender de si próprios no braço de ferro com o líder
invicto FC Porto.
 
Vai ser também a estreia de Hugo Canela num dérbi como treinador principal dos verdes e brancos: "É
sempre um jogo especial e vai ser espetacular. Vamos encontrar uma forte oposição e ter de estar na
máxima força para vencer. Isso dá-nos bastante ânimo e desafia-nos."
Continuar a ler
 
Em declarações ao sporting.pt, o técnico leonino analisou o Benfica: "É uma equipa muito disciplinada,
com uma identidade muito própria e que raramente sai do seu registo. Consegue estar sempre na luta
pelo resultado. Vai-nos obrigar a estar concentrados durante os 60 minutos."
 
Paulo Moreno acredita
 
O pivô do Benfica, Paulo Moreno, está, no entanto, disposto a contrariar o poderio do adversário: "É
um jogo especial claro, é um dérbi, e mais especial ainda por ser em casa. O Sporting é uma equipa
com jogadores de muita qualidade e é preciso estarmos muito concentrados e fazermos um grande
jogo para vencermos o Sporting. Vamo-nos bater da melhor maneira possível para poder ganhar o
jogo e encurtar a distância."
 
Autor: Alexandre Reis
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FC Porto pode igualar recorde no Funchal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-03-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2ca111e5

 
Dragões tentam 25.ª vitória em outros tantos jogos
O líder FC Porto está perto de fazer história, podendo igualar hoje (19h30), no Funchal, o recorde do
campeonato na época transata, onde obteve 24 vitórias consecutivas (22 na fase regular e 2 no
playoff, tendo sido eliminado nas meias-finais pelo Benfica). Mas o Madeira SAD (5.º classificado) é
um adversário complicado, embora os dragões já possam contar com o lateral direito Yoel Morales,
regressado de lesão. O cubano traçou os objetivos: "Quero que a minha equipa ganhe.
Individualmente, quero melhorar pouco a pouco, sem pressa, fazer bem as coisas e ajudar a minha
equipa. O resto vem com o tempo. Quanto ao Madeira SAD, é um adversário muito forte, em casa
mais ainda, mas se estivermos concentrados e pusermos em prática o trabalho que fizemos durante a
semana acho que vamos ganhar. Vai ser um jogo difícil, disputado até ao último segundo."
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Benfica e Sporting jogam hoje na Luz um dérbi antecipado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-03-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f395aebb

 
Esta quarta-feira realizam-se dois jogos antecipados da penúltima jornada da 1ª Fase do Campeonato
Andebol 1
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
As águias recebem os leões, na 25ª jornada, num duelo que se antevê muito disputado, já que a
equipa de Hugo Canela ocupa a segunda posição no Campeonato e o Benfica encontra-se apenas uma
posição abaixo e com uma diferença de seis pontos. A turma de Mariano Ortega vai determinada em
conquistar três pontos muito importantes para a segunda fase do Campeonato e especialmente na
ressaca da derrota em Braga. Espera-se casa cheia no Pavilhão da Luz, onde as emoções vão estar ao
rubro, naquele que é o dérbi dos dérbies.
 
No jogo que começa uma hora antes, o FC Porto desloca-se ao Pavilhão do Funchal, para ser a equipa
da "casa", numa partida em que os pupilos de Ricardo Costa põem à prova o seu registo imaculado
nesta primeira fase do Campeonato, com 24 jogos e 24 vitórias. A equipa de Paulo Fidalgo sabe
também que precisa dos três pontos para evitar a aproximação do Águas Santas Milaneza na tabela e
para amealhar pontos para a segunda fase.
 
Campeonato Andebol 1 (25ª jornada) 01.03.17
 
- 19h30, Pavilhão do Funchal - FC Porto : AM Madeira And SAD - Duarte Santos/Ricardo Fonseca (AA
Madeira)
 
- 20h30, Pavilhão da Luz 2 - SL Benfica : Sporting CP - Daniel Freitas/César Carvalho (AA Braga)
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
01-03-2017 08:23  Esta quarta-feira realizam-se dois jogos antecipados da penúltima jornada da 1ª
Fase do Campeonato Andebol 1.
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