


Revista de Imprensa

1. Andebol - Seleção feminina joga amanhã, Bola (A), 21/03/2018 1

2. Andebol - Grupo A antecipa hoje o começo, Bola (A), 21/03/2018 2

3. O desporto: valor do território com coesão e integração social, Correio do Minho, 21/03/2018 3

4. Andebol AAC celebra oito décadas, Diário As Beiras, 21/03/2018 5

5. Andebol - Seis leirienses em estágio da Selecção Nacional, Diário de Leiria, 21/03/2018 6

6. Andebol - "Queremos usufruir destes momentos", Diário de Notícias da Madeira, 21/03/2018 7

7. Andebol - Benfica e Madeira iniciam fase final do Nacional, Jogo (O), 21/03/2018 8

8. Agenda, Jornal de Notícias, 21/03/2018 9

9. Andebol - Águia inicia ataque à liderança Leonina, Record, 21/03/2018 10

10. Televisão destaque, Record, 21/03/2018 11

11. Friedrichshafen-Berlim R. Volei: Segunda mão na luta pelos ´quartos´ da Champions, Record Online,
21/03/2018

12

12. Friedrichshafen-Berlim R. Volei: Segunda mão na luta pelos ´quartos´ da Champions, Sábado Online,
21/03/2018

13

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A13
#A13
#A13


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 6,79 x 11,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74145845 21-03-2018

Seleção feminina 
joga amanhã 
--> Tondela recebe o compromis-
so com a Áustria (20.30 horas), 
de qualificação para o Europeu 

A Seleção Nacional A feminina defronta a 
Áustria amanhã à noite, às 20.30 horas, 
no pavilhão Municipal de Tondela, em 
jogo que terá transmissão no Porto Canal 
e a contar para a 3.a jornada do Grupo 4 
de qualificação para o Campeonato da 
Europa sénior feminino, a realizar em 
França, de 30 de novembro a 16 de 
dezembro de 2018. No dia seguinte a 
equipa nacional viaja do Porto para a 
Áustria já que, às 19.25 horas de sábado, 
Portugal e Áustria voltam a defrontar-se, 
no Handballarena Rieden-Vorkloster, em 
Bregenz, para o encontro da 4,3  jornada. 
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ANDEBOL 

Grupo A antecipa 
hoje o começo 
--> Compromisso do Madeira, SAD 
na Challenge Cup faz L'i- jornada 
arrancar esta tarde, na Luz 

A Fase Final do Campeonato Andebol 1 
arranca esta tarde com o primeiro jogo do 
Grupo A, o que apura o campeão, a opôr o 
Benfica ao Madeira, SAD, jogo que tem 
apito inicial às18 horas no pavilhão n.° 2 da 
Luz, o qual terá entrada livre, sendo o 
ingresso levantado nas bilheteiras do 
recinto. Em alternativa a partida pode ser 
acompanhada em direto no canal Benfica 
TV ou no Andebol TV. Antecipado devido à 
participação da formação madeirense na 
Challenge Cup — defronta sábado os 
russos do Dynamo Victor na 1.a mão dos 
quartos de final, dia em que a jornada inicial 
da prova interna arranca— o jogo oporá a 
formação que inicia esta fase no 2.° lugar, 
com os 6.°s classificados, ainda assim 
«uma equipa que oferece muitos perigos 
ofensiva e defensivamente», lembra o 
pivot encarnado Ales Silva. «Alguns 
jogadores já estiveram aqui connosco e 
sabemos que temos de fazer o nosso 
melhor para induzir o adversário ao erro». 
Da Madeira virá um conjunto já a pensar 
nos russos, mas ciente da tarefa: 
«Estamos prontos e focados em jogar o 
nosso andebol e em desfrutar este 
momento competitivo, extremamente 
exigente da equipa», destaca o ponta 
direita dos madeirenses, Francisco Martins. 

CALENDÁRIO 
4 Fase final-4 3.' Jornada 

GRUPO A  
Benfica-Madeira, SAD Hoje, 18.00 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 
AA Avanca - FC Porto 24 mar. 18.00 h 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca  

Sporting - ABC 25 mar. 17.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

GRUPO B  
Á. Santas - Belenenses 24 mar. 18.00 h  
AC Fafe - Boa Hora 24 mar. 18.00 h  
Xico Andebol-S. Bernardo 24 mar.18.00 h 
ISMAI -Arsenal Devesa 24 mar.19.00 h  
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XXI GALA ‘O MINHOTO’
| Redacção | 

Promoção e coesão do território,
valorização de clubes e atletas,
dirigentes e treinadores, alto
rendimento com campeões na-
cionais, da Europa e do Mundo,
ou inclusão, com a subida ao
palco de para pessoas com defi-
ciência praticantes de desportos
adaptados - tudo isso se vê na
entrega de troféus ‘O Minhoto’
cuja 21.ª edição  teve lugar, na
segunda-feira, em Melgaço.

O barcelense Márcio Dias, que
é conhecido como ‘o mágico’ no
basquetebol em cadeira de rodas
foi apenas um dos que viu o seu

mérito reconhecido na gala de
segunda à noite. 

A capacidade da região em ge-
rar e captar talentos no mais alto
nível revela-se na qualidade dos
jogadores de andebol do ABC,
Carlos Martins e Hugo Rocha,
ou ainda na categoria Grande
Prémio do Júri individual em
que o hoquista Hélder Nunes, o
tenista João Sousa e o lutador de
taekwondo Júlio Ferreira que,
tendo sido  nomeados, não ven-
ceram, como também se viu em
Modalidades Diversas, onde
ficaram sem troféu praticantes
de qualidade inquestionável
como Francisca Jorge (ténis) e
Sara Rocha (bilhar).

Se haver nomeados de mérito
por premiar pode suscitar uma
ou outra dúvida quanto à justiça
das escolhas, a amplitude e di-
versidade, tanto geográfica co-
mo profissional dos elementos
do júri despista eventuais favo-

res ou influências bairristas. 
E é notória a satisfação com

que os autarcas, dos diferentes
concelhos sobem ao palco para
entregar o ‘Minhoto’ a jogado-
res, treinadores, clubes ou diri-
gentes de outro município, como
se viu em Melgaço.

Neste concelho, onde desde
Rui Solheiro o desporto assume
papel fundamental da estratégia
de desenvolvimento local, o
actual presidente da câmara mu-
nicipal, Manoel Batista, apro-
veitou a presença de centenas de
convidados e órgãos de comuni-
cação para realçar as qualidades
locais para modalidades de des-
porto da natureza.

O desporto: valor do território 
com coesão e integração social
RECONHECIMENTO DO MÉRITO desportivo, que a Direnor promove há duas décadas, revela região
capaz de gerar e captar talentos de alto nível, como de integrar e valorizar territórios.

lll
Organização da XXI Gala,
pela Direnor e pela Câmara
Municipal de Melgaço, teve
apoio de estudantes da
Escola Superior de Desporto
e Lazer de Melgaço.
A próxima gala ainda não
tem concelho definido.

Gabriel Oliveira
Melhor de 2017: corrida São
Silvestre de Braga 

Gabriel Oliveira representou em Melgaço a au-
tarquia bracarense na recepção do tróféu de
melhor evento desportivo de 2017, em 
que foi distinguida a corrida de 
S. Silvestre.  Questionado se foi surpreendido,
respondeu que “sim e não”, para adiante expli-
car que a S. Silvestre “existe há muitos anos, é
uma das mais antigas, e tem vindo a ser apos-
ta clara  da câmara  municipal, com reforço da
organização e uma parceria com a Run Porto,
a quem dirijo agradecimentos, que trouxe
bastante qualidade e tem crescido. Fiquei sur-
preendido porque outros eventos também são
de grande qualidade e teriam merecido se 
ganhassem”.

§evento

QUEIRÓS FOTÓGRAFO

Foto final dos premiados na XXI Gala ‘O Minhoto’ referente aos desempenhos desportivos no ano 2017, que teve lugar na passada segunda-feira, em Melgaço, com o presidente da câmara municipal, Manoel Batista, ao centro

O Minhoto - Troféu Desportivos
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Os jurados de ‘O Minhoto’ atri-
buiram ao Atlético Voleibol Clu-
be de Famalicão o Grande Pré-
mio de Júri Colectivo e a à
jogadora daquela colectividade,
Carina Moura, o prémio de me-
lhor praticante de voleibol. 

Rui Martins, presidente do clu-
be, empresário, residente em
Braga, nascido em Famalicão,
onde mantém  actividade  empre-
sarial, em declarações ao Correio
do Minho,  admitiu que “receber
um prémio deste quilate é impor-
tante para o nosso clube. É o re-
conhecimento de um trabalho
que o clube tem feito, com muita
gente à volta, pessoas que real-
mente tiram no seu dia a dia um
bocadinho de tempo para o nosso
clube”. 

Sobre a escolha da melhor joga-
dora, o dirigente frisou ser “mui-

to reconfortante ver uma menina
que começou connosco, como a
Carina, ser reconhecida como
atleta do voleibol no ano 2017.
Tem 24 anos e é uma miúda que
sempre trabalhou muito. É boa
atleta, é fantástica. 

Isso é que é o conforto para nós.
O AVC é espelho daquilo em que
acreditamos. 

Acreditamos no desporto para
mulheres, numa modalidade co-
lectiva, exigente e na qual, feliz-
mente, o AVC tem atingido ní-
veis de excelência”. 

A jogadora, que é licenciada em
cardiopneumologia, exerce como
técnica aquela especialidade, nu-
ma empresa da Maia. 

Ao fim das funções pofissionais
, com responsabilidades nos dis-
tritos de Braga e Viana do Caste-
lo, vai a Famalicão treinar.  “É
muito gratificante receber um
prémio deste tipo. É um reconhe-
cimento do sacrifício que os atle-
tas, não só eu, mas todos, faze-
mos todos os dias em prol da
modalidade”, comentou.

Clube conquistou Grande Prémio de Júri Colectivo

AVC Famalicão e Carina Moura
arrebatam prémios de voleibol

Bruno Lemos
Um representante
levou três troféus
Bruno Torres,  futebol de praia do SC Braga;
Nilson, futsal do SC Braga 
e; melhor treinador: Paulo Tavares (futsal do
SC Braga). Os três ausentes em Lisboa na
Gala das Quinas de Ouro, para receber aque-
les três troféus, tiveram um só representan-
te, Bruno Lemos .  “Foi um bocado compli-
cado, tive de pedir ajuda, porque os troféus
são um bocado pesados”, confessou, admi-
tindo ter saído “um bocado surpreendido”.
“Esperava levar um troféu; levar três é mui-
to bom e, para as pessoas que tive o gosto
de representar, é muito bom, pois o ‘Minho-
to’ é    um dos raros troféus individuais e
m que podem ser reconhecidos”, acrescen-
tou. 

§SC Braga

DR

Rui Martins e Carina Moura, presidente e jogadora do AVC
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111  Dos bambis aos 
veteranos, todos os es-
calões, com exceção dos 
juvenis, que folgaram, 
estiveram em ação com 
resultados a honrar as 
oito décadas de Andebol 
da Académica.
A semana ficou, negati-
vamente, marcada pelo 
falecimento prematuro 
do ex-presidente Rui Ale-
xandre Coelho e a Secção 
de Andebol tentou, de 
forma singela mas sim-
bólica, honrar a sua me-
mória.
O fim-de-semana come-
çou com um “reencontro 
épico”, no sábado, entre 
a AAC e o Santa Clara, em 
veteranos. Um elogioso 

empate a 19 golos para 
os que heroicamente 
participaram, mostran-
do que quem sabe não 
esquece.
Os seniores conseguiram 
um precioso empate no 
terreno da Juve Lis (30-
30), uma das principais 
candidatas nesta 2.ª fase 
do campeonato nacional 
da 2.ª Divisão. A Briosa 
entrou muito bem e che-
gou a ter oito golos de 
vantagem, chegando ao 
intervalo a vencer por 
19-16.
Uma segunda parte mais 
errática permitiu a revi-
ravolta, mas a Académica 
ainda conseguiu o em-
pate.

A terminar o fim de se-
mana, os iniciados foram 
a casa da Sanjoanense 
ganhar por 27-47. 
Depois de ir para o in-
tervalo a perder por três 
golos (16-13), a 2.ª parte 
foi muito melhor e os es-
tudantes deram a volta 
com um parcial de 11-24, 
mostrando porque estão 
na luta pelo 1.º lugar.
Os infantis obtiveram 
uma saborosa vitória 
no terreno do Feirense C 
(22-26), atingindo o 2.º 
lugar do grupo.
Logo após o jogo dos ve-
teranos, os minis conse-
guiram uma vitória no 
terreno do Espinho (18-
26) que carimbou a pas-

sagem à próxima fase.
Os bambis deslocaram-se 
a Estarreja para mais um 
encontro a contar para 
o campeonato regional, 
tendo vencido três dos 
sete jogos disputados.
Este fim de semana, to-
dos os escalões estarão 
em ação, com exceção 
dos infantis e minis, que 
ainda aguardam a próxi-
ma fase do campeonato.
Os seniores deslocam-se 
a casa do SIR 1.º Maio, sá-
bado às 18H30; os juve-
nis jogam, também sába-
do, em casa do Feirense, 
pelas 14H00. Domingo, 
os iniciados recebem o 
Ílhavo, no Estádio Uni-
versitário, pelas 10H00.

Secção de Andebol celebrou 
este fim de semana 80 anos de 
existência, com a realização de 
seis jogos, literalmente, dos 8 
aos (quase) 80 anos

Andebol AAC celebra oito décadas

DR
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Seis leirienses em estágio
da Selecção Nacional

A Selecção Nacional de Ande-
bol de Praia sub-18 femininos
regressa ao trabalho com vista
à preparação para o Europeu
de sub-18 femininos, no Mon-
tenegro, de 29 de Junho a 1 de
Julho e, ainda, a participação
nos Jogos Olímpicos da Juven-
tude, em Buenos Aires.O pri-
meiro estágio deste ano rea-

liza-se nos dias 26 a 28 de
Março e o seleccionador na-
cional de andebol de praia, o
leiriense Paulo Félix, chamou
para este estágio, 29 atletas. 

Da convocatória, destaque
para a presença de várias atle-
tas de Leiria, nomeadamente
de Irina Pires (Batalha AC),
Joana Oliveira, Rita Campos e
Margarida Oliveira (Juve Lis),
e Ana Pinto e Mafalda Nobre
(SIR 1.º Maio). |

Andebol
Sub-18 Feminino
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Madeira Andebol SAD quer proporcionar grandes espectáculo nesta fase final da época. 

HANDEBOL 

"Queremos 
usufruir destes 
momentos" 

MADEIRENSES 
ESTREIAM-SE HOJE 
NA FASE FINAL 
JOGANDO COM O 
BENFICA NA LUZ 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Benfica e Madeira Andebol SAD 
têm hoje, pelas 18 horas no Pavilhão 
da Luz as honras de abertura da fase 
final do Campeonato Nacional da I 
Divisão em andebol. Uma primeira 
antecipação que resulta pelo facto 
dos madeirenses já no sábado, na 
Rússia disputarem a primeira mão 
dos quartos-de-final da Taça 
Challenge frente ao Dynamo Victor. 

Paulo Fidalgo o técnico dos ma-
deirenses falou à reportagem do 
DIÁRIO antes de mais esta cami-
nhada entre os mais fortes emble-
mas do andebol nacional. Realista, 
mas também não deixando de rele-
var a ambição do grupo de trabalho, 
o técnico entende que agora e pe-
rante um quadro competitivo muito 
exigente não quer um equipa depri-
mida perante as dificuldades que 
certamente virão a caminho. Enca-
rar cada jogo com dignidade e usu-
fruir do momento entre a elite da 
modalidade é a mensagem que dei-
xa desde logo aos 'seus' jogadores e 
aos adeptos. 

"Toda a estrutura tem a plena no-
ção que cada jogo que vamos fazer a 
partir de agora, o favoritismo e esta-
tuto estará do outro lado, sempre 
que defrontarmos um adversário, e 

FC PORTO E ABC ÚNICOS 
DERROTADOS 

com este pensamento poderemos 
obter mais pontos e subir na classi-
ficação. É muito importante jogo a 
jogo fazer uma grande festa no Pa-
vilhão do Funchal a cada visita dos 
grandes emblemas, é essa a razão 
de estar no Grupo A. No entanto 
este ano o contexto muda ainda 
mais com a presença na Taça 
Challenge e recentemente na Taça 
de Portugal. Em duas semanas e 
meia vamos disputar cinco jogos, e 
isso é um desafio Herculino para o 
Madeira SAD. Não querendo ser 
redutor serão de facto momentos 
de grande intensidade, diria mes-
mo desmedida para a nossa dimen-
são, mas por isso é que existe o tra-
balho, crença e superação. Vamos 
querer transformar o Madeira SAD 
numa equipa arraigada e levar o 
mais longe possível as nossas ambi-
ções. Eu acredito muito nos nossos 
jogadores e em todas as pessoas 
que fazem ao nosso lado este cami-
nho", concluiu o responsável máxi-
mo da equipa técnica do conjunto 
madeirense. 

zer uma retrospecção individual e 
onde foram delineadas novas tarefas 
e objectivos de forma a contrariar as 
suas lacunas. Conseguimos treinar 
com uma boa cadência, voltamos 
aos níveis de Agosto e Setembro, e 
tudo começou a fazer sentido e en-
caixe. Em 12 jogos decisivos fomos 
muito acertivos e pragmáticos, só 
quebramos em 20 minutos contra o 
Bystrica, 20 minutos contra o Avan-
ca e agora frente ao FC Gaia onde fo-
mos afastados da Taça". 

"A presença no Grupo A é por si só 
um momento gratificante, e deve-
mos de usufruir da competição. Cer-
tamente que teremos mais derrotas 
que se tivéssemos no Grupo B, no 
entanto é importante criar uma cul-
tura de bons espectáculos e de supe-
rar o nosso próprio andebol", acres-
centou. 

No que toca à equipa para esta 
fase final, "não desejarei nunca um 
Madeira SAD deprimido em mo-
mentos de derrota, quero um Ma-
deira SAD activo e vivo em mo-
mentos de elevada exigência, e só 

■ Nota curiosa no trajecto até ao 
apuramento para o Grupo A, pelo 
Madeira SAD, é o facto de apenas 
frente ao FC Porto na abertura do 
campeonato e ABC, precisamente 
na última jornada, a equipa madei-
rense ter somado a totalidade dos 
pontos. De resto Sporting, Benfi-
ca, e Avanca, superaram os madei-
renses nas duas partidas da fase 
regular. 

este virá com a força máxima para 
nos defrontar. Por tudo isso o nosso 
potencial desportivo e humano vai 
ter de vir ao de cima. Além de procu-
ramos o sucesso através de resulta-
dos o mais importante irá ser procu-
rar o sucesso através da nossa quali-
dade de jogo, da vontade, da atitude, 
e da resiliência. Vai ser importante 
aparecer agora na equipa mais peças 
a ajudar, e além de tentar alcançar 
vitórias, é a forma como vamos jogar 
e lutar unidos nas derrotas porque 
infelizmente elas irão aparecer dada 
a dificuldade das competições em 
que estamos", começou dizer Paulo 
Fidalgo. 

Questionado com o que mudou, 
do Madeira SAD de 2017 para 2018, 
o treinador admite uma evolução 
em todos os capítulos. 

"Os meses de Novembro e De-
zembro foram meses muito difíceis. 
Houve situações de lesões comple-
xas e longas, situações pessoais de 
carácter social e humano, que in-
fluenciaram drasticamente os atle-
tas envolvidos e a própria equipa. 
Foi um desafio enorme mas também 
um prazer assistir à reconstrução do 
grupo a partir de Janeiro. Desde 
logo uma palavra para o presidente 
Carlos Pereira, que me transmitiu 
muita segurança e estabilidade. Os 
atletas tiveram a capacidade de fa- 

SPORTING  "leiffi FC PORTO EIME_ BENFICA 

MI O Sporting é o campeão nacional 
em título e é de longe quem mais in-
vestiu a nível nacional. Possui um 
orçamento que ultrapassa os 2,5 mi-
lhões de euros, valores que om-
breiam com algumas das equipas 
presentes na Liga dos Campeões. O 
atleta referência é o Frankis Carol, 
lateral esquerdo de origem cubana. 
É um peça essencial para o bom fun-
cionamento da equipa tanto defen-
siva como ofensivamente, tornan-
do-se cada vez mais um jogador re-
ferência do campeonato luso. Para o 
grupo A, transitam com 38 pontos. 

■ A Associação Artística de 
Avanca tem um investimento de 
cerca de 200 mil euros, um orça-
mento a par com o do Madeira 
Andebol SAD, sendo os menos 
excêntricos da fase final. A prin-
cipal referência é Reinier Taboa-
da, lateral esquerdo cubano. O 
Avanca conta com um plantel 
muito rico em soluções, que pro-
vêm da formação do FC Porto, 
aliás uma parte dos atletas do 
Avanca são atletas do FC Porto 
ou com ligações ao FC Porto. 
Para esta fase levam 30 pontos. 

III O ABC é, dos quatro clubes que 
no início da época definiram como 
principal objectivo o título de cam-
peões nacionais, o que menor orça-
mento apresenta (500 mil eurosl). O 
atleta que está em melhor plano na 
equipa é o Humberto Gomes, inter-
nacional A por Portugal. É um joga-
dor com provas dadas, tendo sido 
considerado esta época como o me-
lhor GR do campeonato. Nuno Silva 
(ex-Madeira SAD) é também uma 
das referências desta equipa. Para a 
fase seguinte do campeonato transi-
tam com 32 pontos. 

• O Benfica conta com um orça-
mento acima do milhão de euros. O 
jogador que mais se tem evidencia-
do pelas suas exibições é Belone 
Moreira, lateral direito, de naciona-
lidade portuguesa, e com180 cm de 
altura. Possui ainda Nuno Grilo e 
Pedro Seabra. Tem como mais valia 
a sua defesa, sendo esta muito alta 
na zona central do campo, dando as-
sim grande amplitude defensiva. 
Hugo Figueira é um guarda redes de 
excelência, que aparece principal-
mente nos momentos. Consigo le-
varão para o grupo A 36 pontos. 

I O Futebol Clube do Porto possui 
um orçamento superior ao milhão 
e meio de euros, valores altíssimos 
e que trazem grande responsabili-
dade. Alfredo Quintana, guarda-re-
des luso-cubano (actualmente 
principal guarda redes da selecção 
lusa) é o atleta referência. E um dos 
clubes que transporta mais atletas 
à selecção portuguesa. E notório 
que tem uma grande estrutura por 
de trás do plantel, muito experiente 
e conhecedora do andebol portu-
guês. Para a fase final os portistas 
transitam com 36 pontos. 
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mr)EBOL DEIFICA E MERA 
MIAM FASE MAL DO NACIONAL 
A fase final do Nacional da I Divisão, a que 
tiveram acesso os seis primeiros da etapa 
anterior da prova, arranca hoje, às 18h00, 
com o Benfica a receber o Madeira SAD. Os 
encarnados entram neste patamar com 36 
pontos e os insulares com 28. A jornada 
inicial conclui-se no fim de semana, com o 
Avanca a receber o FC Porto no sábado e o 
ABC a visitar o Sporting no domingo. 
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ganhar todos", completou Vieira. 
Já Francisco Martins, ponta-di-

reita do Madeira SAD, também diz 
que a sua equipa vai corresponder: 
"Estamos focados no nosso coleti-
vo, para desfrutar este momento 
competitivo, extremamente exi -
gente para a nossa equipa." 

GRUPO A 
1. • ioiaada  

BENFICA 18h00 MADEIRA SAD 

AVANCA Sábado FC PORTO 
SPORTING DomingoABC 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D cMCS 

Ciclo terrível 
O Madeira SAD vai atravessar um 
ciclo terrível, com quatro jogos em 
10 dias, pois joga hoje na Luz, sá-
bado em Stavropol (Rússia) frente 
ao Dynamo-Victor (1' mão dosl/ 4 
da Challenge), dia 28 recebe o FC 
Porto, e a 31 o Dynarno - Victor. o 

09  SPORTING 38 0 O O O 0-0 
09  FC PORTO 36 0 0 0 0 0-0 
OQ BENFICA 36 0 0 0 0 0-0 
Og ABC 32 O O 0 O 0-0 
O) ABANCA 30 O O O O 0-0 
OQ MADEIRA SAD28 O O O O 0-0 
Próxima jornada: 28 e 31 de março 
MADEIRA SAD-FC PORTO (DIA  28); &ROCA-SPORTING E 
ABC-AVANCA (31) 

CONTRA-ATAQUE Belone Moreira vai ser uma das armas do Benfica 

ANDEBOL 

ÁGUIA INICIA ATAQUE 
À LIDERANÇA LEONINA 
Fase final do Grupo A 
do campeonato arranca 
hoje com o Benfica 
a receber o Madeira SAD 

ALEXANDRE REIS 

O Benfica tem hoje (18h) uma 
boa oportunidade para atacar a li-
derança dos leões e iniciar com a 
mão direita a fase final do campeo-
nato, cuja P jornada prossegue no 
sábado (Avanca-FC Porto) e se 
completa domingo (Sporting-
ABC) . E um jogo onde os encarna-
dos não têm margem de erro, pois 
encontram um adversário já afas-
tado da luta pelo título e ainda fra-
gilizadopela recente derrota com o 
FC Gaia, da 2,  Divisão, que afastou 
os insulares da Final4 daTaça. 

Em declarações à BTV, Pedro 
Vieira, adjunto do treinador Car- 

PRIMEIRA JORNADA PROSSEGUE 
NO SÁBADO (AVANCA-FC PORTO) 
E COMPLETA-SE NO DOMINGO, 
COM UM SPORT1NG-ABC 

los Resende, esperaum adversário 
de qualidade: "O Madeira SAD é 
uma equipadifícil, muito perigosa 
nos sistemas defensivos, que cau-
sa problemas na transição e nos 
obriga a estar no nosso melhor." 

Mas os encarnados, que vence-
ram o mesmo rival na fase regular 
(26-23 e32-28), estão preparados. 
"Vamos procurar aspetos menos 
bons do Madeira SAD, para fazer 
disso uma vantagem e ganhar. A 
agressividade defensiva, com um 
ritmo forte, serão trunfos. Nos dez 
jogos do Grupo A, vamos querer 
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A atualidade da 
Seleção Nacional 
PIO particular da Seleção Nacional com o 
Egito está aí à porta. A atualidade noticiosa 
da formação das quinas estará em destaque 
no programa 'Hora Record', apresentado 
pela jornalista Andreia Candeias. 

18.00 DIRETO BTV 

Andebol: Benfica-
Madeira SAD 

Arranca hoje a fase final do cam-
peonato nacional de andebol. O Ben-
fica está a dois pontos da liderança e 
quer vencer o Madeira SAD para não 
perder terreno para os rivais.  

23.00 DIRETO SPORT TVI 

Basquetebol: 
Cleveland-Toronto 
[acorri o treinador afastado devido 
a problemas de saúde, os Cleveland 
Cavaliers depositam assuas espe-
ranças em bater os Toronto Raptors 
na grande forma de LeBron James. 
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A12Friedrichshafen-Berlim R. Volei: Segunda mão na luta pelos ´quartos´ da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac7caf80

 
Friedrichshafen e Berlim R. Volei decidem na quinta-feira quem passa aos quartos-de-final da Liga dos
Campeões de andebol, num jogo referente à segunda mão dos 'oitavos' e cujo início está agendado
para as 19 horas.
 
No primeiro encontro, a equipa de Berlim perdeu em casa por 3-2, estando agora obrigada a correr
atrás do prejuízo se quer marcar presença na próxima fase. No entanto, as estatísticas não são
animadoras: em quatro encontros entre as duas formações, o Friedrichshafen venceu todos.
 
2018/03/21
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Friedrichshafen-Berlim R. Volei: Segunda mão na luta pelos ´quartos´ da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=76999223

 
.
 
Por Record
 
Friedrichshafen e Berlim R. Volei decidem na quinta-feira quem passa aos quartos-de-final da Liga dos
Campeões de andebol, num jogo referente à segunda mão dos 'oitavos' e cujo início está agendado
para as 19 horas.No primeiro encontro, a equipa de Berlim perdeu em casa por 3-2, estando agora
obrigada a correr atrás do prejuízo se quer marcar presença na próxima fase. No entanto, as
estatísticas não são animadoras: em quatro encontros entre as duas formações, o Friedrichshafen
venceu todos.
 
07:12
 
Record
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