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Marítimo lidera isolado
Campeonato de andebol
O Marítimo isolou-se na liderança do Campeonato de São Miguel
de andebol, escalão de seniores
masculinos.
Na terceira jornada, os campeões regionais em título bateram
a equipa júnior do Grupo Desportivo Casa do Povo dos Arrifes
por 47-12. Os azuis da Calheta lideram com 6 pontos.
Em juvenis, o Marítimo também lidera o respetivo campeonato depois de cumpridas três jornadas. Frente à formação da
Associação Desporto Escolar do

Castanheiro, os azuis venceram
por 29-18 e somam 6 pontos no
topo da classificação.
No último fim de semana arrancou o Campeonato em iniciados e num encontro bastante
equilibrado, o Grupo Desportivo Casa do Povo dos Arrifes venceu o Marítimo por 31-26.
Finalmente, a equipa de iniciadas femininas do Grupo Desportivo Casa do Povo dos Arrifes venceu os infantis masculinos do
Marítimo por 21-17 na terceirajornada. • AM
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ANDEBOL 1
9 23.' Jornada 9 Hoje
Belenenses-Madeira SAD
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa

1
19.30 h

Fim de jornada
Também Belenenses e
Madeira SAD jogam hoje no
Restelo (19.30 h), conclusão da 23.a
jornada do Andebol 1, Ambos lutam
pelo grupo A e estão separados por
3 pontos com vantagem para os
azuis, ainda que os madeirenses
tenham uma partida por realizar, dia
28 deste mês, quando receberem o
Avanca, também envolvido na luta
pelos 6 primeiros que disputarão o
apuramento do campeão nacional.
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mais desporto

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE

«Sonho fazer história
bonita na Europa»
Paulo Fidalgo assinou cinco das nove participações europeias do Madeira
SAD Partilha louros e dificuldades Defronta russos nos 'quartos'
HFI flFP SANITI1C

SENTIDO DA REALIDADE

por

ORLANDO VIEIRA
AULO FIDALGO, 42 anos,

técnico principal do Madeira SAD há nove anos,
entrou para a história do
andebol madeirense ao
conseguir colocar, pela primeira
vez, uma equipa da Madeira nos
quartos de final de uma competição europeia, neste caso a Taça
Challenge. Nas nove presenças europeias do Madeira SAD, cinco foram com Fidalgo por treinador.
Feito que o enche de orgulho, mas
não o deixa em bicos de pés. Pelo
contrário.
O momento histórico que a modalidade atravessa na região tem
muitos responsáveis, segundo o
treinador, a começar pelo presidente do clube. «Naturalmente que
estou feliz por estar ligado a este
feito, mas não podemos esquecer
que esta é uma estrutura montada pelo presidente Carlos Pereira,
dirigente que esteve e está sempre
ao nosso lado, que soube traçar o
caminho que nos levou a este sucesso. Sem a sua capacidade de
trabalho e visão, nada disto seria
possível», destaca o carismático
treinador do andebol nacional.
Apesar do momento ser de
felicidade, Paulo Fidalgo quer
mais: «Sou um treinador que

p

Paulo Fidalgo é um treinador feliz

luta para que o Madeira SAD fique na
história da Madeira a cada época que
passa. Temos sido fortes nos últimos
anos perante emblemas de orçamentos megalómanos, por isso este
é um trabalho que merece ser enaltecido. Lembrando, uma vez mais,
que o treinador não é o único responsável, e que sem a excelência do trabalho da estrutura do clube, e a
qualidade e empenho
dos atletas, nada disto seria possível.»

TUMIDALSK

Madeirenses com
presença histórica
no andebol europeu

19

• •

linFlrD CAAlTrIC

•

Considerando que o Madeira
SAD não teve sorte nos oitavos de
final da Taça Challenge, quando
teve de enfrentar os eslovacos do
Povazska Bystrica, Paulo Fidalgo
ansiava por um sorteio ontem mais
amigo da sua equipa para os quartos de final, parcialmente concretizado [ver peça à esquerda].
Ficou livre dos temidos romenos do AHC Potaissa — «inacessíveis tendo em conta o seu potencial» —, mas não dos russos do
Dinamo-Victor — «igualmente
adversários muito fortes». Por
isso reforça: «A nossa ambição
em ter sucesso vai continuar a
ser enorme pois o meu sonho é
continuar a fazer uma história
bonita na Europa com o Madeira
SAD. Contudo, é preciso ter em
conta que Portugal ganhou as
duas últimas edições da Taça
Challenge, porque quem ganhou
foram campeões nacionais portugueses com orçamentos três ou
quatro vezes superiores ao do Madeira SAD. Uma coisa é o
Madeira SAD — que luta
pelo sexto lugar em Portugal — andar na Taça
Challenge, outra bem dir
ferente é um campeão
nacional representar
Portugal na mesma
competição.»

Povausu

ltd

aYSTRICA.

Promessa de presidente
Espectador do encontro da 2.' mão dos
1/8 de final da Taça Challenge, no Funchal,
o presidente da Federação de Andebol de
Portugal, Miguel Laranjeiro, não podia estar mais satisfeito por esta nova jornada
gloriosa do andebol português, tecendo
rasgados elogios ao feito do clube insular.
«Esta vitória não foi importante só para

a Madeira, mas para todo o andebol português.
As vitórias internacionais das equipas portuguesas são vitórias do andebol nacional.
Por isso foi com grande satisfação que assisti a mais esta grande jornada de uma equipa portuguesa», comentou o responsável federativo, que julga possível a missão da equipa
madeirense chegar à final da prova europeia

«O Madeira SAD é uma das grandes
referências do andebol em Portugal, por
isso pode sempre sonhar com a final. É uma
equipa excelente, bem orientada por um
grande treinador como é o Paulo Fidalgo. À
medida que vai avançando o desafio é maior,
mas se o Madeira SAD estiver na final prometo que vou tentar estar presente.» O. V.
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Estreantes no
caminho insular
4 Madeira SAD começa na Rússia perante o estreante europeu
Dinamo- Victor
Ditou o sorteio de ontem que o Dinamo-Victor seja, então, o adversário do Madeira
SAD nos quartos de final da Taça Challenge,
ficando também assegurado que a equipa a
ultrapassar este duelo defronte o vencedor
do AEK Atenas (Grécia)-Berchem (Luxemburgo), Os madeirenses chegam pela la vez
a esta fase da prova — ganha por ABC e
Sporting em 2016 e 2017 — e encontram o
atual 5.° classificado da Superliga rusa mas
a jogar esta época provas europeias pela
primeira vez, tendo somado até agora 5
vitórias e 1derrota ante Sviesa (Lituânia),
Soga Zmartforce (Sérvia) e Differdange
(Luxemburgo). A equipa joga em Stavropol,
cidade bem perto da fronteira com a
Geórgia, pelo que a equipa madeirense terá
longa viagem caso ambos os conjuntos não
acordem jogar as duas mãos no Funchal —
para já la mão está agendada para a Rússia
a 24 ou 25 de março, a la mão a 1ou 2 de
abril. A estrela do Dinamo-Victor é o central
Anton Otrezov, líder dos melhores marcadores da Challenge, com 54 golos. Potaissa
Turda (Roménia)-Fyllingen (Noruega), SKIF
Krasnodar (Rússia)-IBV (Islândia), além do
já citado AEK-Berchem são os restantes
duelos sorteados,
HUGO COSTA

TAÇA DE PORTUGAL
—) Oitavos de final -, Hoje
Ginásio de Santo Tirso—Sporting 21.30 h
Pavilhão Municipal, em Santo Tirso

Taça de Portugal

o

O Sporting joga hoje em Santo
Tirso perante o Ginásio (21.30
horas) no encerramento dos 1/8 de
final da Taça de Portugal. O vencedor
tem encontro em casa marcado com
o Avanca para 17 de março, sendo os
leões favoritos perante os locais, que
ocupam o 6.° lugar na zona Norte da
2.a divisão nacional, já sem hipóteses
de acederem à fase final.
H. C,
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ANDEBOL

MADEIRA SAD
O Madeira SAD vai defrontar,
nos quartos de final da Taça
Challenge de andebol, os nissos
do Dynamo-Vyctor. A última
edição da competição foi ganha
pelo Sporting.
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Forum Braga inaugurado a 27 de Abril

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAGA passa a chamar-se Forum Braga. Ontem, na apresentação pública da nova infra-estrutura,
foi anunciado ainda a data de inauguração. Ricardo Rio assumiu esta “transfiguração” como sendo “o princípio do caminho”.
FORUM BRAGA

+ nome

| Patrícia Sousa |

Forum Braga. É assim que se vai
chamar o antigo Parque de Exposições de Braga (PEB). A
inauguração da segunda maior
sala do país para a realização de
espectáculos e o maior auditório
do Norte do Portugal abre portas
no próximo dia 27 de Abril.
“Queremos reinventar o PEB e
que este novo baptismo seja
muito mais do que um lavar de
cara e uma mera operação de
cosmética. O Forum Braga pode
ser tudo o que quisermos que seja. Esta transfiguração não é o
fim do caminho, mas o princípio
do caminho”, assumiu, ontem, o
presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio.
O anúncio foi feito pelo presidente da InvestBraga, Carlos
Oliveira, e pelo presidente da
autarquia, numa conferência de
imprensa que teve como objectivo apresentar a nova infra-estrutura e o posicionamento do novo
espaço. “Trata-se de um equipamento ao serviço da cidade e do
desenvolvimento da região e,
com este projecto, estamos a posicionar Braga como destino de
turismo e de negócios, com capacidade para atrair os principais eventos nacionais, captar
eventos e espectáculos de dimensão internacional e reforçar
as infra-estruturas à disposição
da cultura e do desporto”, defendeu Ricardo Rio, destacando
aqui o facto do Forum Braga
permitir acolher “iniciativas di-

O novo nome foi inspirado
na herança romana
da capital
do Minho. O novo espaço
pretende ser para Braga
aquilo que o forum
romano foi para a Roma
da Antiguidade, ou seja,
a praça pública onde se
realizavam os actos mais
importantes da vida
do povo romano.

ROSA SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, assumiu a apresentação do novo PEB como um “momento muito especial”

ferenciadoras, enormemente
importantes quer pela fruição
por parte da população, quer pelo impacto económico que vão
trazer para o concelho”.
A par dos muitos eventos em
espaço público de grande dimensão, como é exemplo a Noite Branca, a cidade tem proporcionado “espectáculos de qualidade em espaços mais circunscritos, como são o caso do Theatro Circo e do GNRation, para
diferentes públicos”. Mas para

Ricardo Rio faltava ter condições para realizar iniciativas de
grande dimensão em espaços cobertos e até ao ar livre. “Com o
Forum Braga vamos ter o maior
auditório da região Norte e a segunda sala de espectáculos
maior do país, onde vamos acolher, por exemplo, concertos
com 12 mil pessoas em pé ou na
área exterior com quase 20 mil
pessoas a assistir”, evidenciou o
presidente, confirmando que na
nova infra-estrutura “reúne to-

dos os requisitos para receber
grandes concertos de artistas nacionais e internacionais”.
Para potenciar e captar eventos
e parceiros, “houve, desde logo,
uma profissionalização do trabalho que está a ser desenvolvido”.
E Rio foi peremptório: “a Invest
Braga (empresa municipal que
gera a nova estrutura) tem vocação para articular com todos os
parceiros nacionais e internacionais, de modo a conseguir sensibilizar não só para o potencial

O Forum Braga será
um centro nevrálgico
da cidade, da região
e do país, um espaço
de e para as pessoas,
um ponto de encontros,
negócios, cultura
e experiências.
desta nova infra-estrutura, mas
obviamente para os sensibilizar
para as oportunidades de concretização da multiplicidade de realizações que Braga não tinha no
passado”.
Este trabalho está a ser realizado de forma“muito articulada”
com estruturas nacionais, regionais e locais, mas também a ‘piscar o olho’ para a Galiza, de modo a ser um “espaço de eleição”
quer para público, quer para os
organizadores de eventos.
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Nova infra-estrutura é “grande
oportunidade” para Braga
TURISMO DE NEGÓCIOS e atracção de grandes eventos para a cidade é o que se pretende com
o Forum Braga. Presidente da InvestBraga acredita que se “está a colocar Braga no mapa”.
FORUM BRAGA

| Patrícia Sousa |

E porque Portugal “não é só Lisboa e Porto, Braga também quer
ter e vai ter um papel importante”. E o Forum Braga, antigo
Parque de Exposições de Braga,
“vai permitir olhar para o futuro
como uma grande oportunidade
para Braga”, defendeu, ontem, o
presidente da InvestBraga, empresa municipal que gere aquela
infra-estrutura. Carlos Oliveira
acredita que Braga tem agora infra-estrutura e ambição para
atingir esse objectivo.
“A partir de hoje, o Parque de
Exposições de Braga deixa de
existir para dar lugar a um espaço moderno que vai posicionar a
cidade de Braga como um destino de referência do país e da Galiza para o turismo de negócios e
para a realização de grandes
congressos, feiras e espectáculos. Queremos ser a Altice Arena
do Norte do país”, afirmou Carlos Oliveira, acreditando que se
“está a colocar Braga no mapa e
a começar em força”.
E aqui surgem “factores de diferenciação”. As características
modernas e polivalentes deste
espaço vão permitir ao Forum
Braga acolher eventos tão diversos como feiras; congressos; exposições; concertos; eventos
desportivos e culturais, contribuindo assim para “uma maior
dinamização económica e cultural de Braga”.
Representando um investimento total superior a oito milhões
de euros, sem contar as verbas
direccionadas para o equipamento e para a programação, o
Forum Braga está dotado de espaços com quatro valências distintas: um centro de congresso,
que albergará o maior auditório
do Norte do país (com 1454 lugares); um pavilhão que será a
segunda maior sala de Portugal
para espectáculos (com capacidade para acolher 12.000 pessoas de pé); uma galeria de arte
contemporânea; e uma zona exterior com capacidade para con-

ROSA SANTOS

Presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, acredita que novo equipamento vai ser “uma grande oportunidade para Braga”

certos para mais de 20 mil pessoas e uma área para exposições
com mais de 300 stands. “Ouvimos os potenciais clientes para
perceber o que precisávamos ter
aqui. E estamos a falar desde
produtores de espectáculos musicais a organizadores de congressos ou empresas que precisam de espaços para promover
eventos”, sublinhou.

lll
Com uma marca inspirada
na herança romana
da cidade, o novo nome,
apresentado ontem em
conferência de imprensa,
surge para ir ao encontro
de “uma nova ambição
e estratégia muito direccionada para o turismo
de negócios e a atracção de
grandes eventos para Braga”, frisou o presidente da
InvestBraga, Carlos Oliveira.

§nova valência
Forum Arte Braga

Galeria de Arte Contemporânea
vai acolher quatro exposições anuais
A par dos negócios, o Forum Braga quer apostar na cultura. Por isso, ontem, também foi apresentada uma nova valência integrada e inserida no
Forum Braga: Galeria de Arte Contemporânea. “Vamos ter uma galeria
que vai acolher quatro exposições anuais de arte contemporânea com a
presença de trabalhos de vultos nacionais e internacionais”, justificou o
presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, anunciando que os curadores
da nova valência são dois jovens bracarenses, Duarte Sequeira e Guilherme Braga da Cruz.
“É importante colocar a cidade no mapa da arte contemporânea. Braga
tem algumas iniciativas, mas faltava um espaço público que notabilize a
cidade”, referiu Guilherme Braga da Cruz, adiantando que a par das exposições, a galeria terá “um programa paralelo, incluindo a vertente educativa, onde serão efectuados protocolos com escolas, e a vertente público
com noites de performance a mesas redondas”.
Entretanto, Duarte Sequeira aproveitou já para apresentar a primeira exposição: ‘The Anthropologist in me’. “Vamos ter 13 obras de pintura, instalações e escultura, de oito artistas de renome (Franz West, Gilbert & George, Douglas Gondon, Gary Webbo, Jim Lambie, Miguel Rio Branco e
Martin Boyce)”, avançou o curador, assegurando que “esta é uma aposta
forte do espaço de exposições permanente”.
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À espera de mais negócios, mais cultura
e mais experiências para todos
VINTE E CINCO EVENTOS, que se vão realizar este ano no Forum Braga, já foram anunciados ontem. Grandes concertos, feiras,
congressos e eventos infantis e desportivos esperam trazer mais negócios, mais cultura e mais experiências para todos.
§programação
GRANDES CONCERTOS
27 e 28 de Julho - Festival Braga Groove

GRANDES EVENTOS
5 de Maio -Conferência Belive
21 a 25 de Maio - Semana da Economia
23 de Maio - Fórum Económico
26 de Maio - Stand up Braga
31 de Maio - Pi100Pé standup
1 a 3 de Junho - Greenfest
30 de Junho - Aonime
22 a 25 de Novembro - Portugal Fit
22 de Dezembro - Encerramento de Braga Cidade Europeia do Desporto

EVENTOS INFANTIS
DR

Forum Braga vai acolher, durante este ano, eventos infantis, desportivos, feiras e grandes congressos

FORUM BRAGA

| Patrícia Sousa |

O Forum Braga, antigo Parque
de Exposições de Braga, está dotado de três espaços distintos, integrados e polivalentes. Na conferência de imprensa, realizada
ontem, foi também apresentado
o calendário de 25 eventos (ver
caixa ao lado) que se vão realizar ao longo do ano de 2018 no
Forum Braga.
“O Forum Braga irá funcionar
como uma alavanca do desenvolvimento da cidade, transformando-se num verdadeiro polo
de dinamização da economia regional. Será uma ferramenta de
enorme importância no apoio a
actividades de natureza económica, mas também cultural e
desportiva da cidade”, assegurou, ainda na conferência de imprensa, o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, acreditando que a nova insfra-estrutura trará “mais negócios, mais cultura e mais experiências” para todos.
Está já confirmada a realização
de grandes congressos no Forum
Braga. Exemplo disso mesmo
são o 4.º Congresso da Ordem
dos Psicólogos Portugueses que

terá lugar em Setembro e o 41.º
Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação,
que irá realizar-se entre os dias
28 e 29 de Abril. “São exemplos
que demonstram a capacidade
que o Forum Braga tem para
acolher grandes congressos e
eventos empresariais, nacionais
e internacionais”, sublinhou, entretanto, o presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira.
O Forum Braga será ainda palco para a realização de feiras,
sendo que a primeira - a AGRO
2018 - tem data marcada entre
os dias 10 e 13 de Maio. Destaque ainda para o Festival Braga
Groove, que será descentralizado para Braga, ou os inúmeros
eventos associados à Cidade Europeia do Desporto.

lll
A proximidade à vizinha
Galiza faz com que
o Forum Braga seja olhado
como um espaço de eleição,
vincando-se desta forma a
capacidade do Forum Braga
para atrair eventos
internacionais.

+ abertura
Sobre a cerimónia
de abertura do Forum
Braga, marcada para
o dia 27 de Abril, muito
pouco foi adiantado
ontem em conferência
de imprensa, remetendo-se para depois mais
pormenores.
Entretanto, foi
anunciada a realização
de um grande concerto
no dia 27 de Abril, sendo
que nos dias 28 e 29 de
Abril, o Forum Braga vai
abrir as portas à cidade
e à região.

20 de Maio - Ruca
2 de Junho - Mundo da Sara
9 e 10 de Junho - Espaço Futebol Mundial

FEIRAS
10 a 13 de Maio - Agro 2018
21 a 23 de Setembro - Salão Auto de Braga
19 a 21 de Outubro - Braga Noivos
10 e 11 de Novembro - Expo Animal

GRANDES CONGRESSOS
28 e 29 de Abril- 41.º Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos
de Natação
12 a 15 de Setembro- 4.º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses
13 e 14 de Outubro- Convenção de Natação
17 e 18 de Novembro- Congresso de Medicina Desportiva

EVENTOS DESPORTIVOS
6 a 8 de Julho- Festa Nacional da Ginástica
25 a 29 de Julho- 20.º Open Europeu Karaté WIKF
25 e 26 de Agosto- Supertaça de Andebol
1 de Setembro- Final da Supertaça de Futsal
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PEB RENOVADO
COM NOVO NOME
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Andebol
Festa
de bambis
em Coimbra
Neste encontro que juntou andebol e jiu jitsu participaram
dezenas de jovens

21-02-2018 | Desporto
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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11A Académica organizou o Festand Bambi
AAC (de andebol e jiu
jitsu), em colaboração com o Ju Jitsu Sport
Club Conimbricense,
que contou com a participação de oito equipas: duas da Académica, Monte, Alavarium,
Ílhavo, Portomosense,
Vacariça e Sport Club,
que animaram o pavilhão da Palmeira. Uma
verdadeira festa, com o

apoio do mestre de jiu
jitsu João Lopes e seus
colegas, possibilitou às
dezenas de jovens presentes verdadeiras experiências diferenciadas,
com as múltiplas atividades propostas.
A equipa sénior deslocou-se a Leiria, ao terreno da Juve Lis, onde
voltou a não ser feliz,
saindo com uma pesada
derrota por 31-18, muito em resultado de uma

primeira parte em que
a Académica quase não
existiu, terminando o
parcial com 17-6.
Os infantis receberam o
Beira-Mar, saindo derrotados do confronto por
23-27, num jogo bem
disputado e equilibrado,
mas onde a Briosa acabou por ser penalizada
por alguma desconcentração em momentoschave do jogo. Os oito
golos de Duarte Mairos

foram insuficientes para
ajudar a inverter o resultado. Os minis receberam a Sanjoanense onde
a Académica foi derrotada por 19-34, num jogo
bem disputado.
No próximo fim-desemana a equipa sénior
recebe a equipa do Benavente, no sábado, pelas
18H00, no Estádio Universitário e os juvenis
iniciam a nova fase no
campeonato regional.
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tudo menos futebol

Hoje,
com o seu jornal,
a revista 1000 Maiores Empresas
da Região Centro

21/02/18

Trail de Conímbriga
Terras de Sicó

Atletismo
Vítor Pleno
Campeão de cross longo

Realiza-se entre os próximos dias 23 a 25 - de sexta-feira a domingo
- o Trail de Conímbriga Terra de Sicó. Nesta prova há distâncias de
111 km, 50 km, 25 km e 15 km para participar a correr ou a andar.

neste número
Basquetebol // Olivais vence o líder da
Liga Feminina > pág.3
Andebol //Festa de bambis no pavilhão
da Palmeira > pág.4

Atleta de desporto adaptado corre pela APPACDM
de Coimbra. Já foi campeão do mundo e sonha chegar
aos Jogos Paralímpicos
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Primeira parte comprometeu
as aspirações academistas

Estudantes já perdiam ao intervalo por 17-6 diante da Juve Lis

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão

AAcadémica deslocou-se a Leiria, ao terreno da Juve Lis, onde
voltou a não ser feliz, saindo
com uma pesada derrota por
31-18, muito por causa de uma
primeira parte mal conseguida
pelos estudantes que ao intervalo perdiam por 17-6. Entre
falta de inspiração, múltiplas
falhas técnicas e dificuldade de
concretização contra uma
equipa fisicamente mais poderosa, tudo acabou por acontecer de negativo.
Depois de uma série de resultados mais equilibrados, a
mostrar uma equipa mais madura e competitiva, os últimos
resultados, em parte também
justificáveis com múltiplas ausências e lesões, voltaram a colocar a turma de Coimbra
numa fase menos positiva.
Apenas Diogo Feijó e Luís San-

Festand foi uma experiência divertida para dezenas de jovens

tos, com sete golos cada, conseguiram mostrar alguma
reacção contra uma das melhores equipas da 2.ª Divisão.
Com duas jornadas por disputar na 1.ª fase, a Académica
ocupa o último posto da Zona
2 do Nacional da 2.ª Divisão.
Quanto aos outros escalões,
os infantis receberam o BeiraMar, saindo derrotados do confronto (23-27), num jogo bem
disputado e equilibrado. Os Minis também jogaram em casa,
frente à Sanjoanense, e cederam por 19-34.

Festand juntou
oito equipas
O Andebol da Académica organizou o Festand Bambi AAC
(Festival de Andebol e Ju Jitsu),
em colaboração com o Ju Jitsu
Sport Conimbricense, que contou com a participação de oito
equipas (duas da Académica,
Monte, Alavarium, Ílhavo, Portomosense, Vacariça e Sport
Club) que animaram o Pavilhão da Palmeira.
Uma festa que proporcionou
experiências diferenciadas ao
jovens presentes.|
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Em Belém sem Tiago Ferro
Hoje, pelas 19h30, no Pavilhão
Acácio Rosa em Lisboa, o Belenenses recebe o Madeira Andebol
SAD, num dos jogos mais importantes para as duas equipas nesta
fase da temporada.
Quase lado a lado na luta por um
lugar na fase final onde apenas cabem os seis primeiros classificados, este encontro reveste-se de
crucial importância para os comandados do técnico Paulo Fidalgo depois de na primeira volta terem sido surpreendidos no Funchal por 24-23.0 Belenenses é actualmente 6.° classificado com 47
pontos. Já o Madeira SAD é 8.°
classificado com 44 pontos. Um

CAMPEONATO

jogo onde os madeirenses já não
vão contar com o contributo do
extremo Tiago Ferro. O andebolista que pertence aos quatros do
Benfica e que se encontrava na
Madeira emprestado regressou à
casa-mãe em acordo com as duas
instituições. O Benfica viu-se privado por lesão do único ponta esquerdo no plantel e accionou o regresso deste seu jogador, precisamente no último dia de inscrições.
Tiago Ferro fez o último jogo pela
SAD no passado sábado para as
provas europeias. Para o Madeira
SAD, uma baixa que deverá ser
compensada com recurso a uma
solução interna.
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SAI) ruma à Rússia
nos 'quartos' da Challenge Cup
Longa viagem até ao Cáucaso

HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O sorteio dos quartos-de-final e alinhamento das meias-finais da Taça
Challenge em andebol masculino,
que ontem teve lugar na sede da Federação Europeia de Andebol, ditou que o Madeira Andebol SAD
vai disputar esta ronda frente aos
russos do Dynamo Victor de Stavropol, actual sexto classificado do
competitivo campeonato russo.
A primeira mão desta eliminatória está agendada para os dias 24 ou
25 de Março, estando o segundo
jogo agendado para o Pavilhão do
Funchal nos dias 31de Março ou no
1 de Abril. Realizado foi também o
alinhamento das partidas para as
meias-finais desta competição.
Caso o conjunto madeirense siga

MADEIRENSES JOGAM
A PRIMEIRA MÃO NOS
DIAS 24 OU 25 DE
MARÇO NA CIDADE DE
STAVROPOL
em frente deverá posteriormente
disputar uma das meias-finais frente ao vencedor do encontro AEK de
Atenas e HC Berchen do Luxemburgo. Os restantes encontros desta
eliminatória colocaram frente a
frente Potaissa Turda (Roménia) Fyllingen Berben (Noruega), AEK
de Atenas (Grécia) - HC Berchen
(Luxemburgo) e SKIF Kransnodar
(Rússia) - IBV Vestmannaeyjar (Islândia).

Para além do grau de dificuldade
que este adversário encerra, o
melhor marcador da prova é precisamente o seu lateral Anton
Otrezov com 54 golos, os madeirenses estão para já confrontados
com uma viagem longa quase até
ao Cáucaso. Stavropol é uma cidade localizada no sudoeste da
Rússia. É o centro administrativo
do Krai de Stavropol e tem uma
população de 429 571 habitantes.
E uma das maiores cidades do
Cáucaso do Norte. De Moscovo e,
por via Aérea, são duas horas e
meia de viagem. Um voo directo
da Madeira até esta cidade seria
12 horas de viagem.
O fuso horário entre a Madeira
e esta localidade são precisamente de três horas.

Dynamo Victor de Stavropol ocupa o sexto lugar na Liga russa. FOTO DYNAMO VICTOR
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Taça e campeonato acertam contas
_airrillIMM~' 3

Sporting joga hoje em Santo Tirso

• mo Hoje é dia dejogo em atraso dos "oitavos" da Taça de Portugal com o Sporting a visitar o
SantoTirso. O finalista derrotado em 2017 tenta a passagem
aos "quartos", tendo oAvanca à
espera. Os restantes jogos são:
Belenenses-FC Porto; FC GaiaMadeira SAD e S. BernardoBenfica. Já o Madeira SAD, de
pois de se apurar para os "quartos" da Taça Challenge - os
russos do Dynamo-Victor são o
adversário que se segue -, cum-

pre o jogo em atraso da 23.a jornada do campeonato. Hoje
(19h30), o único representante
luso na Europa vai à casa do Beiene nses, fechando a ronda que
deixará as equipas a três jogos
do fim da fase regular. NoAndebol 1, liderado pelo campeão
Sporting, o Madeira SAD é oitavo e tem tarefa complicada no
Restelo frente ao sexto. O anfitrião quer colar-se ao Avanca e
os insulares tentam passar o
Águas Santas.
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Campeonato Nacional ta Fase - Jogo em atraso
da 23.' Jornada:
Belenenses-Madeira SAD,
19h30.
Taça de Portugal - Jogo
antecipado dos Oitavos
de Final: Santo
Tirso-Sporting, 21h30, no
Pavilhão do Ginásio Clube
de Santo Tirso.

1 Liga - Continuação
do jogo da llta jornada
(2.8 parte): Estoril-FC
Porto, 18h00, no Estádio
António Coimbra da Mota.
HÓQUFI EM PATINS
Campeonato NacionalJogos em atraso da 16.8
Jornada: Turquel-Benfica,
21h00; Sporting
Tomar-Sporting, 21h00; HC
Braga-Oliveirense, 21h00;
Juventude Viana-FC Porto,
21h30.
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Belenenses-Madeira SAD para ver em direto n´O JOGO
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9dece9f

2018-02-21 00:08
O Belenenses recebe o Madeira SAD, em jogo que fechará a 23.ª jornada do Andebol 1 As
transmissões dos jogos de andebol estão no site de O JOGO e esta quarta-feira, a partir das 19h30,
haverá mais uma partida para assistir. No pavilhão Acácio Rosa, o Belenenses recebe o Madeira SAD,
em jogo que se encontra em atraso da 23.ª jornada e colocará frente a frente o sexto classificado,
com 47, a equipa da casa, e o oitavo, com 44, os insulares, que têm ainda um outro encontro em
atraso - com o Avanca, no dia 28, às 19 horas. "Vamos jogar a possibilidade de continuar a alimentar
o sonho de estar na fase final. Será certamente um jogo com muita carga emocional, onde
depositamos a esperança de uma época", disse João Florêncio, técnico dos azuis, ao site da Federação
de Andebol de Portugal. "Defrontaremos um Madeira SAD moralizado pelos últimos resultados e uma
equipa bem preparada, composta por um plantel com muitas e boas alternativas. Teremos que estar
ao nosso melhor nível, teremos que nos transcender, sentir o apoio dos nossos adeptos, que muito
nos pode ajudar. Temos que ser uma equipa inteligente e solidária e disputar cada lance como se
fosse o último", referiu ainda Florêncio. João Pinto, lateral-esquerdo do Madeira SAD, também anteviu
a partida. "Para nós, neste momento, todos os jogos, em todas as competições, são finais. Devido aos
constrangimentos da primeira volta efetuamos poucos pontos, logo temos de vencer em Belém numa
fase dura com jogos europeus", lmbrou. "Sabemos que o Belenenses é uma equipa bastante difícil,
tanto que perdemos em casa, mas vamos ao Restelo com o objetivo de trazer os três pontos. A equipa
tem tido bons resultados e está bastante motivada para mais uma batalha! Queremos alterar o
resultado da primeira volta e continuar com o trabalho bem conseguido nestas últimas semanas.
Temos a plena noção de, historicamente, este ser um dos pavilhões mais difíceis de vencer de
Portugal, contudo, queremos continuar invictos no Campeonato neste ano de 2018", concluiu o
jogador.
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Ande br Russos no
caminho do Madeira
SAD na Chaltenge
O Dynamo-Victor (Rússia) é o rival do Madeira
SAD nos quartos da Taça
Challenge de andebol, determinou o sorteio realizado em Viena (Áustria). A
primeira mão é a 24 ou 25
de março e a segunda a 31
de março ou 1 de abril.
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"Chelsea? Parecia um jogo de andebol"
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Wed, 21 Feb 2018 07:55:40 +0100
Willian (62') e Lionel Messi (75') assinaram os tentos do duelo que terminou com um empate.
O Barcelona deslocou-se ao terreno do Chelsea para disputar a primeira mão dos oitavos-de-final da
Liga dos Campeões, num duelo que terminou empatado 1-1. Após o encontro, Rakitic comentou o
empate e ainda 'apontou o dedo' à estratégia "muito defensiva" do adversário.
"Dominámos grande parte do jogo, fomos superiores. Mas o Chelsea fechou-se muito defensivamente,
com oito jogadores dentro da grande área... Parecia um jogo de andebol", disse, em declarações
reproduzidas pelo Mundo Deportivo.
"Marcar fora é muito importante, merecíamos esse golo. Temos de preparar muito bem o próximo
jogo, que será muito difícil. Temos de fazer tudo o que pudermos e dar o nosso melhor", completou.
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Sporting acerta agulhas na Taça
a O Sporting desloca -se hoje (às
21h30) ao norte do país para defrontar o Santo Tirso, uma partida
em atraso dos oitavos-de - final da
Taça de Portugal.
A tarefa dos leões não é, teorica mente, das mais difíceis, pois pela
frente estará um adversário que
disputa a segunda divisão... facto
que os comandados de Hugo Canela querem ignorar. "Não interessa quem é o adversário, nós
respeitamo-lo sempre. Espera-

mos sempre uma boa rivalidade cem estar a marcar 10.0 pavilhão
por parte de todas as equipas e por vai estar cheio e com vontade de os
isso temos de nos apresentar ajudar a passar esta eliminatória,
bèm", anteviu o lateral leonino mas nós preparámos este jogo com
Pedro Valdés, ao site do clube.
a mesma humildade de todos os
Também o treinador adjunto outros", enalteceu.
dos leões, Luís Cruz, mostra reserO vencedor da eliminatória irá
vas em relação à equipa de Santo defrontar o Avanca nos quartos Tirso. "Vamos defrontar uma das de - final, no dial7 de março.
equipas responsáveis pelas surEntretanto, o Belenenses recebe
presaskia ronda anterior. Elimina - hoje (às 19h30) o Madeira SAD, um
ram o Águas Santas, da P Divisão, encontroem atrasada 23' jornada
e quando marcam um golo, pare
do Campeonato Nacional. O D.M.
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ANDEBOL O Madeira SAD vai
disputar com os russos do
Dynamo - Victor o acesso às
meias - finais da Taça Challenge.
O sorteio ditou que a equipa
portuguesa jogue a 14 mão na
Rússia, a 24 ou 25 de março, e a
21 , a 31 de março ou 1 de abril.
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Sporting joga em Santo Tirso para a Taça

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/02/2018

Meio:

Record Online

Autores:

Daniel Monteiro
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Jogo referente aos oitavos-de-final
O Sporting desloca-se esta quarta-feira (às 21h30) ao norte do país para defrontar o Santo Tirso, uma
partida em atraso dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.
A tarefa dos leões não é, teoricamente, da mais difíceis, pois pela frente estará um adversário que
disputa a segunda divisão... facto que os comandados de Hugo Canela querem ignorar. "Não interessa
quem é o adversário, nós respeitamo-lo sempre. Esperamos sempre uma boa rivalidade por parte de
todas as equipas e por isso temos de nos apresentar bem", anteviu o lateral leonino Pedro Valdés, ao
site do clube.
Também o treinador-adjunto dos leões, Luís Cruz, mostra reservas em relação à equipa de Santo
Tirso. "Vamos defrontar uma das equipas responsáveis pelas surpresas da ronda anterior. Eliminaram
o Águas Santas, da 1.ª Divisão, e quando marcam um golo, parecem estar a marcar 10. O pavilhão
vai estar cheio e com vontade de os ajudar a passar esta eliminatória, mas nós preparámos este jogo
com a mesma humildade de todos os outros", enalteceu. O vencedor da eliminatória irá defrontar o
Avanca nos quartos-de-final, no dia 17 de março.
Entretanto, o Belenenses recebe esta quarta-feira (às 19h30) o Madeira SAD, um encontro em atraso
da 23ª jornada do Campeonato Nacional.
2018/02/21
Daniel Monteiro
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Sporting joga em Santo Tirso para a Taça
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Por RecordO Sporting desloca-se esta quarta-feira (às 21h30) ao norte do país para defrontar o Santo
Tirso, uma partida em atraso dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.A tarefa dos leões não é,
teoricamente, da mais difíceis, pois pela frente estará um adversário que disputa a segunda divisão...
facto que os comandados de Hugo Canela querem ignorar. "Não interessa quem é o adversário, nós
respeitamo-lo sempre. Esperamos sempre uma boa rivalidade por parte de todas as equipas e por isso
temos de nos apresentar bem", anteviu o lateral leonino Pedro Valdés, ao site do clube.Também o
treinador-adjunto dos leões, Luís Cruz, mostra reservas em relação à equipa de Santo Tirso. "Vamos
defrontar uma das equipas responsáveis pelas surpresas da ronda anterior. Eliminaram o Águas
Santas, da 1.ª Divisão, e quando marcam um golo, parecem estar a marcar 10. O pavilhão vai estar
cheio e com vontade de os ajudar a passar esta eliminatória, mas nós preparámos este jogo com a
mesma humildade de todos os outros", enalteceu. O vencedor da eliminatória irá defrontar o Avanca
nos quartos-de-final, no dia 17 de março.Entretanto, o Belenenses recebe esta quarta-feira (às
19h30) o Madeira SAD, um encontro em atraso da 23ª jornada do Campeonato Nacional.
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