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Apesar da hora tardia da chegada a Portugal os jogadores leoninos foram brindados com festa por parte dos adeptos no Estádio José Alvaiade 

SPORTI 
festejou em Alvaiade 
Equipa teve direito a receção por parte dos adeptos leoninos após a conquista da segunda 
Taça Challenge do seu historial o Atenções já estão viradas para jogo do título na quarta-feira 

Equipa celebrou confiante de que tenha sido o Início duma semana fantástica, quando espera arrecadar também o titulo nadonal 

MELHOR DUAS VEZES 

Sabe sempre bem ganhar esta 
taça, para mais duas vezes. E termos 
uma receção destas demonstra bem a 
mentalidade deste clube, que é uma 
mentalidade vencedora. Estamos 
confiantes de que vamos festejar o 
título na quarta-feira. É sempre bom 
ver o nosso trabalho reconhecido 

BOSKO BJELANOVIC 
lateral-esquerdo do sportinq 

ANDEBOL 
~5,t,esIMI~P~, 

ror 

GUIDA FERRER 

O
Sporting festejou on-
tem, em Alvaiade, com 
os adeptos e familiares, 
a conquista da segunda 
Taça Challenge do seu 

historial, repetindo o feito assina-
do em 2010. A equipa liderada por 
Hugo Canela venceu a segunda 
mão da final da prova europeia na 
cidade de Cluj -Napoca, Roménia, 
por 30 -24, depois de ter ganho na 
primeira, em Lisboa, por nove go-
los de diferença (37-28). 

Com a comitiva viajou também 
o presidente do clube, Bruno de 
Carvalho, que, findo o jogo, rece-
beu o troféu juntamente com Car-
los Carneiro e Bosko Bjelanovic, 
radiante pelo feito. 

Por volta das 22.45 horas os 
leões deixaram o aeroporto da ca-
pital pela zona do Figo Maduro 
rumo ao estádio. A festa começou 
logo no autocarro, onde Pedro So-
lha, que não se deslocou à Romé - 

NAS NOSSAS MÃOS 

Sabe sempre bem trazer a 
medalha para Alvaiade, estamos muito 
contentes. Mas agora há que pensar já no 
Jogo de quarta-feira. Vamos ter um 
pavilhão cheio, onde vão lutar como nós. 
Temos tudo nas mãos e acreditamos que 
podemos trazer para o dube o titulo ao 
fim de16 anos 

PEDRO PORTELA 
ponta-direito do sporttnq 

Têm  a palavra  

PENSAR NA PRÓXIMA 
s. Estou naturalmente orgulhoso 

por ganhar esta taça mas agora temos 
de pensar já na próxima. Depois de 
vencer um troféu como este estamos 
com mais confiança para triunfar no 
jogo de quarta-feira. [Receção]Foi 
uma surpresa mas sabe sempre bem 
festejar com os nossos adeptos 

MATE) ASANIN 
guarda-redes do sportinq 

nia, tal como Marco Oneto, ambos 
lesionados, já pode tocar o troféu. 

Nas imediações do estádio foram 
vários os adeptos que receberam a 
equipa com fumos, bandeiras e cân-
ticos de incentivo: «Campeões, cam -
peões, nós somos campeões», entoa-
vam e alguns não quiseram esperar 
e entraram mesmo no autocarro 
onde vinha também Bruno de Car-
valho, enquanto Carlos Carneiro 
mostrava o 25." troféu europeu do 
clube. Com  as medalhas ao peito, os 
jogadores saltaram em comunhão 
com a massa associativa. 

TRÊS TAÇAS EUROPEIAS 
«É muito importante sentir o 

apoio. E era isto que queria trans - 
mitir: que quando o Sporting tem 
esta cultura de exigência, esta cul-
tura de campeão, consegue e ven-
ce. São quatro anos de mandato, 
três taças europeias em três moda-
lidades», reconheceu Bruno de 
Carvalho, já a pensar no duelo de 
quarta-feira, frente ao Benfica, no 
pavilhão de Odivelas, a partir das 
19.30 h, no qual os leões podem 
conquistar o título nacional. «Esta 
quarta-feira vamos estar todos 
juntos para podermos, ao fim de 16 
anos, ser campeões. É isso que as 
modalidades querem, ser tratadas 
de forma igual e ter um nível de 
exigência, porque são profissio-
nais e trabalham todos os dias. 
Portanto, temos de ter esse grau 
de profissionalismo, de apoio, mas 
também de exigência. No jogo não 
pararam, independentemente de, 
a dada altura, a taça já estar ganha 
pela diferença de golos, e essa tem 
de ser sempre a atitude do Sporting 
até ao fim. É essa exigência que 
peço, porque, de facto, eles de me-
nino têm pouco. São homens e 
mostraram que são fantásticos. O 
Sporting tem investido cada vez 
mais em todas as modalidades e é 
para vencer em todas elas. Fico 
muito satisfeito, é um trabalho de-
les e na história ficará para o Spor 
ting e não para o presidente.» 

Bruno de Carvalho apelou igual-
mente aos adeptos para o duelo do 
título: «O que queremos é um pa 
vilhão de Odivelas cheio. É um jogo 
muito importante, não somos 
campeões há muito tempo, e está 
tudo nas nossas mãos. Tenho a cer-
teza de que com o 12.9  jogador po-
demos concretizar esse objetivo. 
Espero que os sportinguistas te-
nham mais esta alegria e aí tenho 
a certeza de que já vão estar uns 
milhares no pavilhão. » 

O treinador Hugo Canela estava 
também satisfeito: «Conseguirmos 
vencer esta competição sem derro-
tas foi excecional. Espero que seja o 
início de uma semana fantástica para 
o Sporting. Estes adeptos merecem 
muito. E que encham a nossa casa 
três vezes se for preciso. As vitórias 
dão alegrias mas o carinho, o apoio, 
galvanizam sempre.» 
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A2 Festa na chegada da equipa de andebol leonina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=674659

 
Depois de terem conquistado a Taça Challenge, após terem derrotado os romenos do Potaisse Turda,
a equipa leonina regressou a Portugal e foi bem recebida pelos adeptos.
 
29-05-2017
 
Redação
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Estoril Open e Campeonato Nacional de Hóquei em Patins foram emitidos em direto na RTP3 e TVI24, respetivamente 

CABCanais de informação 
recheados de desporto 
MODALIDADES O TVI24 e RTP3 já realizaram mais de 100 transmissões de provas desportivas 
desde o início deste ano ESTRATÉGIA O Seguem atrás da CMTV e da SIC Notícias nas audiências 

DUARTE FARIA 

A
pesar de estarem regista-
dos como canais de infor-
mação, TVI24 e RTP3 

tém apostado cada vez mais na 
emissão de provas desportivas. 
Só este ano, a estação de infor-
mação de Queluz de Baixo já 
realizou mais de 70 transmis-
sões (de futsal, andebol, hóquei 
em patins, basquetebol, futebol 
feminino, futebol de sub - 21, ci-
clismo e atletismo), enquanto 
que o canal público contou 
com mais de 30 transmissões 

EM MÉDIA, A TVI24 TEM 
FEITO UMA TRANSMISSÃO 
A CADA DOIS DIAS 
(de ciclismo, futsal, ténis e hó-
quei em patins). No caso da 
TVI24, feitas as contas, dá uma 
média de uma transmissão a 
cada dois dias. 

Questionados pelo Correio da 
Manhã sobre esta realidade, 
Sérgio Figueiredo, diretor de 
informação da TVI, e Paulo 
Dentinho, diretor de informa-
ção da RTP, não responderam 
até ao fecho desta edição. 

Mas o objetivo destas trans-
missões parece ser claro: cap- 

tar mais telespectadores para 
estes canais. No entanto, os nú-
meros disponibilizados pela 
GfK, relativos ao acumulado de 
2017, revelam que TVI24 (1,8% 
de share médio) e RTP3 (0,9%) 
se mantêm atrás da CMTV  

(2,5%) e da SIC Notícias (2,1%) 
nas audiências. A CMTV está 
disponível apenas nas platafor-
mas MEO e NOS, ao contrário 
das suas principais concorren - 
tes, emitidas em todas as opera-
doras de TV por subscrição. 

De referir ainda que, no mes-
mo período, o canal do Correio 
da Manhã realizou sete trans-
missões de cariz desportivo (de 
futsal e ciclismo) e a SIC Notí-
cias não emitiu qualquer prova 
deste tipo. • 
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Canais de informação recheados de desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Duarte Faria

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ec15cb6

 
TVI24 e RTP3 já realizaram mais de 100 transmissões de provas desportivas desde o início deste ano.
 
Apesar de estarem registados como canais de informação, TVI24 e RTP3 têm apostado cada vez mais
na emissão de provas desportivas. Só este ano, a estação de informação de Queluz de Baixo já
realizou mais de 70 transmissões (de futsal, andebol, hóquei em patins, basquetebol, futebol
feminino, futebol de sub-21, ciclismo e atletismo), enquanto que o canal público contou com mais de
30 transmissões (de ciclismo, futsal, ténis e hóquei em patins). No caso da TVI24, feitas as contas, dá
uma média de uma transmissão a cada dois dias.
Questionados pelo Correio da Manhã sobre esta realidade, Sérgio Figueiredo, diretor de informação da
TVI, e Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, não responderam até ao fecho desta edição.
 
Mas o objetivo destas transmissões parece ser claro: captar mais telespectadores para estes canais.
No entanto, os números disponibilizados pela GfK, relativos ao acumulado de 2017, revelam que
TVI24 (1,8% de share médio) e RTP3 (0,9%) se mantêm atrás da CMTV (2,5%) e da SIC Notícias
(2,1%) nas audiências. A CMTV está disponível apenas nas plataformas MEO e NOS, ao contrário das
suas principais concorrentes, emitidas em todas as operadoras de TV por subscrição.
 
De referir ainda que, no mesmo período, o canal do Correio da Manhã realizou sete transmissões de
cariz desportivo (de futsal e ciclismo) e a SIC Notícias não emitiu qualquer prova deste tipo.
 
08:44
 
Por Duarte Faria

Página 4



A5

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 6,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69734348 29-05-2017
2.º na II Divisão
Xico  regressa ao
escalão maior 
O Xico Andebol, que sábado
venceu o CDE Camões por 30-24,
em Lisboa, garantiu o segundo
lugar da Fase Final do Grupo A 
do Campeonato Nacional de
Seniores Masculinos II Divisão.
Com este resultado, o clube
vimaranense junta-se na época
2017/ 18 ao primeiro classificado
do escalão secundário, o 
S. Bernardo, de Aveiro.
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Sábado e domingo
Fafe recebe final four
da Taça de Portugal:
Fafe vai acolher, sábado e domin-
go, a Final Four da Taça de Portu-
gal de Andebol, competição que
terá lugar, no Pavilhão Multiusos.
O primeiro jogo das meias finais
disputa-se entre o AA Avanca e o
Sporting, no sábado, às 15.45. 
A outra meia final, entre FC Porto
e o ABC UMinho, tem início às 18
horas. Pompeu Martins, vereador
do Desporto da Câmara Munici-
pal, comentou “o orgulho e ale-
gria” com que Fafe recebe esta Fi-
nal Four, acrescentando que  Fafe
tem já “uma tradição vincada no
que ao andebol diz respeito, não
só porque o ACF está, neste mo-
mento, na mais alta divisão, mas
também por todo o esforço e tra-
balho demonstrados.”
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Andebol. 
Sporting conquista 
Taça Challenge 

VITÓRIAS. Dez consecutivas cm 
dez jogos! Um registo fantásti-
co para a equipa de andebol do 
Sporting. que conquistou a Taça 
Challenge pela segunda vez na 
sua história, sucedendo na lis-
ta de campeões ao ABC Braga. 
A segunda mão da final, frente 
ao Potaissa Turda. da Roménia, 
disputou-se em Cluj. Os leões 
levavam urna vantagem confor-
tável da primeira mão: 37-28. 
No passado sábado voltaram a 
ser muito superiores: 30-24. 
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I DIVISÃO MOO E 
s. =MO SOBEM 
O São Bernardo conquistou o 
título nacional da II Divisão 
de andebol, depois de vencer, 
como visitante, a Sanjoanen-
se, por 30-23, na derradeira 
jornada do campeonato. 
Neste regresso ao escalão 
maior, os aveirenses vão ser 
acompanhados pelo Xico 
Andebol. O clube vimara-
nense que terminou o 
campeonato no segundo 
posto, depois de denotar, em 
Lisboa, o Camões, por 30-24. 
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JORGE SILVA 
PERTO DO PÓDIO 
O Granollers, de Jorge Silva, 
terminou o campeonato 
espanhol em quarto e o 
Anaitasuna, de Filipe Mota, 
em quinto, suplantados por 
Barcelona (30 jogos, 30 
vitórias), Ademar León e La 
Rioja. Já o Gudalajara, de 
Filipe Martins, foí10.°. 
Última jornada; Cuenca, 26-
Anaitasuna, 26; Guadalajara, 
25-Granoleers, 33. Jorge 
Silva fez três golos e Filipe 
Martins quatro. 
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ANDEBOL Um dia após a conquista da Taça Challenge, 
na Roménia, adeptos receberam equipa em Alvaiade 

LEOESEMFESTA 
A comitiva leonina voltou 
a Portugal após três dias na 
Roménia, onde conquistou 
a Taça Cballenge, a sua 
segunda e a terceira de uma 
equipa portuguesa. já esta 
quarta-feira tem jogo de 
título em casa com o 
Benfica 

!Vencedores da Taça Challenge recebidos pelos adeptos 

LEDIMILLOPISGOINES 

4~ No regresso a casa, a equi-
pa de andebol do Sporting, que 
aterrou ontem em Figo Madu-
ro por volta das dez da noite, 
teve direito a uma receção es-
pecial emAlvalade, com cerca 
de cem adeptos a celebrar a 
conquista da Taça Challenge, 
após uma final ganha a duas 
mãos frente aos romenos do 
PotaissaTurda. 

Aequipa,acompanhadapelo 
presidente Bruno de Carva-
lho, foi recebida com cânticos 
- "campeões; a Taça é nossa" -
e, sem que tenha sido esque-
cido o jogo desta quarta-feira 
frente ao Benfica e que pode 
dar o título na cional aos leões. 
"Quarta-feira há mais" grita-
ram os adeptos leoninos, que 
acreditam que o Sporting se 
pode sagrar campeão nacio-
nal, 16 anos depois, e voltar a 
festejarcomonaTaçaChallen-
ge, prova que havia sido ganha 
também por uma equipa por-
tuguesa na última época 
(ABC). 

"O Sporting tem investido 
cada vez mais nas suas moda-
lidades e é para vencer em to-
das. Fico extremamente satis-
feito pelos sportinguistas,  

ESTA 
QUARTA-FEIRA, 

As 19H30, O 
SPORTING RECEBE O 
BENFICA NA ÚLTIMA 

JORNADA DA FASE 
FINAL. SE  VENCER 

É CAMPEÃO 
NACIONAL 

porque isto é deles. É um es-
forço deles, é um trabalho de-
les e ficará para a história", dis-
se Bruno de Carvalho, que 
também falou da vitória da 
equipa júnior de futebol: "Es-
tivemos em contacto por vi-
deochamada com osjuniores. 

Foi engraçado; estava a haver 
festa de um lado e do outro. 
Fomos campeões em junio-
res, infantis A, benjamins, é 
assim que a formação está. 
Uma felicidade tremenda. E o 
que pudemos assistir ontem 
entre os juniores e o andebol é 
aquilo que queremos no clu-
be".0 presidente leonino, que 
acaba de chegar da Roménia, 
também lembrou a receção ao 
Benfica na última jornada da 
fase final do campeonato de 
andebol:"QueremosOdivelas 
absolutamente cheio. Não so- 

mos campeões há tempo de 
mais. Está tudo nas nossas 
mãos. Basta uma vitória. Que-
remos voltar aqui e com mui-
tos mais adeptos." 

O técnico Hugo Canela, tam-
bém rodeado pelos adeptos, 
anotou: "Esperamos que esta 
vitória nos dê mais força e nos 
ajude no próximo objetivo 
que é o jogo com o Benfica. A 
equipa está focada para quar-
ta-feira que é como uma final 
e todos estamos cientes disso. 
Espero voltar aqui na próxima 
quarta-feira." 
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Apesar da boa réplica, em 
casa do Kielce, o Wisla Plock, 
de Tiago Rocha (na foto) 
(cinco golos) e Gilberto 
Duarte (um), não impediu o 
adversário de conquistar o 
sexto título polaco consecu-
tivo. Depois de ter perdido 
em casa o primeiro jogo do 
play-off decisivo, por 2425, 
desta vez o Plock conseguiu 
de novo lutar até ao fim (31-
29), mas não evitou o 
sucesso do adversário. 
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ANDEBOL SEE(ÃO, 
PaSIERS 
E CONGRESSO 
Gondomar, no mês de junho, 
será, para além de Cidade 
Europeia do Desporto, a 
capital do andebol em 
Portugal. No dia 14, acolhe o 
Portugal-Alemanha, que 
pode dar o passaporte ao 
nosso país para o Europeu. 
Antes, entre 8 e 11, cinco dos 
seus pavilhões terão jogos do 
EHF European Masters, com 
900 jogadores de 17 países. 
Finalmente, a 14 e 15, a 
cidade será anfitriã do 14.° 
Congresso Técnico Científi-
co, que contará com mais de 
250 treinadores. 

GONDOMAR 
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Bruno de Carvalho: "São quatro anos de mandato e três taças europeias em três
modalidades distintas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=99ffc6

 
Fotografia: PEDRO_ROCHA
 
À chegada da equipa de andebol do Sporting a Alvalade, Bruno de Carvalho abordou a vitória na Taça
Challenge, e destacou a conquista de "três taças europeias em três modalidades distintas" durante os
quatro anos de mandato à frente dos destinos do clube verde e branco
 
Bruno de Carvalho voltou a falar do triunfo do Sporting na Taça Challenge em andebol, realçando que
as modalidades querem "ser tratadas de forma igual e ter o mesmo nível de exigência".
 
"As pessoas cada vez mais têm esta noção de que quando o Sporting tem esta cultura de exigência
consegue e vence. São quatro anos de mandato, são três taças europeias em três modalidades
distintas. É isso que as modalidades querem, ser tratadas de forma igual e ter o mesmo nível de
exigência pois são profissionais. Eles gostam e querem, trabalharam muito bem, foram apoiados mas
não pararam, mesmo que o jogo já estivesse ganho. Isso chama-se exigência e os adeptos queriam
que o Sporting marcasse. Eles de meninos têm pouco, são homens, mostraram que são fantásticos. O
Sporting tem investido nas modalidades e é para vencer em todas", atirou o presidente do Sporting,
em declarações à Sporting TV.
 
O líder dos leões contou ainda que os jogadores de andebol também estiveram a fazer a festa em
simultâneo e por videochamada com a equipa de juniores de futebol, que conquistou o título de
campeão nacional da categoria.
 
"Foi engraçado, havia festa de um lado e do outro", acrescentou Bruno de Carvalho.
 
29 maio 2017 às 00:08
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Ai ES EM EUFORIA 
Cerca de uma centena 
de adeptos receberam 
em Alvalade os campeões 
da Taça Challenge 

ALEXANDRE REIS 

ciA  equipa do Sporting chegou 
ontem de Cluj, na Roménia, em 
festa, sendo recebida nas imedia-
ções do Estádio de Alvaiade por 
cerca de uma centena de adeptos, 
que não quiseram deixar de feli-
citar a conquista da Taça 
Challenge, o segundo troféu eu-
ropeu depois -da época de 
2009/10. E na receção também 
estava Carlos Galambas, futuro 
diretor da secção, e corri boa no-
ticias. É que tanto o cubano 
Frank is  Carol, como Cláudio Pe-
droso, que não têm jogado por le-
são, vão estar aptos para o jogo de 
quarta-feira, frente ao Benfica, 
que decide o título. 

Com o filho ao colo e depois de 
um banho de multidão, Cláudio 
Pedroso esclareceu que "as dores 
já passaram e que não podia falhar 
o dérbi após ganhar a Challenge, 
uma felicidade enorme". 

GÁUDIO PEDROSO E FRANKIS 
CAFt0I. ESTÃO RECUPERADOS 
DE LESÕES E DEVEM JOGAR 
O DÉRBI CONTRA O BENFKA 

Também Pedro Po'rtela vé o 
duelo como decisivo: "Foi um 
orgulho a conquista da Challen-
ge, mas ainda faltam três jogos 
para ganhar os três títulos. Fren- 

te ao Benfica vai ser o jogo mais 
importante. Queremos um Cam-
peonato que foge há 16 anos." 

O presidente Bruno de Carva-
lho estava satisfeito: "É esta a 
cultura de campeão. Foi engraça - 
do, porque o andebol e os junio - 
res, campeões, confraternizarará 
por videoconferência." 

O treinador Hugo Canela ga-
rante que a equipa não vai rela - 
xar, apesar dos festejos. o 
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ANDEBOL O Barcelona 
venceu (30-29) o Huesca e 
sagrou -se campeão de Espanha 
na última ronda da Liga Asobal. 
Destaque para o Anaitasuna, de 
Filipe Mota, que empatou (26 - 
26) com Cludad Encantada e 
garantiu o 59  posto, com acesso à 
Europa. Com  dois golos de Jorge 
Silva, o Granoliers foi 49, após 
ganhar (33-25) ao Guadalajara 
de Filipe Martins (4). 
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ANDEBOL. O Kielce sagrou-se 
hexacampeão da Polónia, ao 
vencer o playoff (2-0), após 
derrotar (31-29) 0 Wisla Plock, 
do pivô Tiago Rocha (5 golos) e 
do lateral Gilberto Duarte (1). 
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Campeões da Taça Challenge recebidos em festa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7112f784

 
Cerca de uma centena de adeptos esteve presente em Alvalade
A equipa do Sporting chegou este domingo à noite de Cluj, na Roménia, em festa, sendo recebida nas
imediações do Estádio de Alvalade por cerca de uma centena de adeptos, que não quiseram deixar de
felicitar a conquista da Taça Challenge, o segundo troféu europeu depois da época de 2009/10.
 
Na receção também estava Carlos Galambas, futuro diretor da secção, e com boas notícias. É que
tanto o cubano Frankis Carol, como Cláudio Pedroso, que não têm jogado por lesão, vão estar aptos
para o jogo de quarta-feira, frente ao Benfica, que decide o título. Com o filho ao colo e depois de um
banho de multidão, Cláudio Pedroso esclareceu que "as dores já passaram e que não podia falhar o
dérbi após ganhar a Challenge, uma felicidade enorme".
Continuar a lerTambém Pedro Portela vê o duelo como decisivo: "Foi um orgulho a conquista da
Challenge, mas ainda faltam três jogos para ganhar os três títulos. Frente ao Benfica vai ser o jogo
mais importante. Queremos um Campeonato que foge há 16 anos."
 
O presidente Bruno de Carvalho estava satisfeito: "É esta a cultura de campeão. Foi engraçado,
porque o andebol e os juniores, campeões, confraternizaram por videoconferência." Já o treinador
Hugo Canela garante que a equipa não vai relaxar, apesar dos festejos.
 
Autor: Alexandre Reis
 
00h52
 
Alexandre Reis

Página 17



A18

Campeões da Taça Challenge recebidos em festa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=249c19e1

 
Por Record
A equipa do Sporting chegou este domingo à noite de Cluj, na Roménia, em festa, sendo recebida nas
imediações do Estádio de Alvalade por cerca de uma centena de adeptos, que não quiseram deixar de
felicitar a conquista da Taça Challenge, o segundo troféu europeu depois da época de 2009/10. Na
receção também estava Carlos Galambas, futuro diretor da secção, e com boas notícias. É que tanto o
cubano Frankis Carol, como Cláudio Pedroso, que não têm jogado por lesão, vão estar aptos para o
jogo de quarta-feira, frente ao Benfica, que decide o título. Com o filho ao colo e depois de um banho
de multidão, Cláudio Pedroso esclareceu que "as dores já passaram e que não podia falhar o dérbi
após ganhar a Challenge, uma felicidade enorme".Também Pedro Portela vê o duelo como decisivo:
"Foi um orgulho a conquista da Challenge, mas ainda faltam três jogos para ganhar os três títulos.
Frente ao Benfica vai ser o jogo mais importante. Queremos um Campeonato que foge há 16 anos." O
presidente Bruno de Carvalho estava satisfeito: "É esta a cultura de campeão. Foi engraçado, porque o
andebol e os juniores, campeões, confraternizaram por videoconferência." Já o treinador Hugo Canela
garante que a equipa não vai relaxar, apesar dos festejos.
 
00:52  por
 
Record
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Canais de informação recheados de desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a2c6fef

 
Por Correio da Manhã
Apesar de estarem registados como canais de informação, TVI24 e RTP3 têm apostado cada vez mais
na emissão de provas desportivas. Só este ano, a estação de informação de Queluz de Baixo já
realizou mais de 70 transmissões (de futsal, andebol, hóquei em patins, basquetebol, futebol
feminino, futebol de sub-21, ciclismo e atletismo), enquanto que o canal público contou com mais de
30 transmissões (de ciclismo, futsal, ténis e hóquei em patins). No caso da TVI24, feitas as contas, dá
uma média de uma transmissão a cada dois dias.
 
Questionados pelo Correio da Manhã sobre esta realidade, Sérgio Figueiredo, diretor de informação da
TVI, e Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, não responderam até ao fecho desta edição.
 
Mas o objetivo destas transmissões parece ser claro: captar mais telespectadores para estes canais.
No entanto, os números disponibilizados pela GfK, relativos ao acumulado de 2017, revelam que
TVI24 (1,8% de share médio) e RTP3 (0,9%) se mantêm atrás da CMTV (2,5%) e da SIC Notícias
(2,1%) nas audiências. A CMTV está disponível apenas nas plataformas MEO e NOS, ao contrário das
suas principais concorrentes, emitidas em todas as operadoras de TV por subscrição.
De referir ainda que, no mesmo período, o canal do Correio da Manhã realizou sete transmissões de
cariz desportivo (de futsal e ciclismo) e a SIC Notícias não emitiu qualquer prova deste tipo.
 
08:44  por
 
CM
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