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CLÁSSICO NA TAÇA
FC: Por to-Spoi Ors e
Benfica-FC Gaia são os
jogos das meias-finais
da Taça de Portugal em
andebol, a realizar no
Peso da Régua, no próximo dia 26 de maio.
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ANDEBOL

Jogo clássico
na Final Four
--> Sorteio ditou FC Porto-Sporting nas 'meias'.
Benfica defronta Gaia
Derrotado nas duas últimas finais
da Taça de Portugal e sempre
após prolongamento, o Sporting
terá duro teste para voltar a
marcar presença no decisivo
encontro da 47.a edição do troféu.
Isto porque o sorteio ontem
realizado no Auditório Municipal
do Peso da Régua ditou que os
campeões nacionais terão o FC
Porto como adversário das meias
da Final Four a ser realizada,
entre 26 e 27 de maio, naquela
cidade da região do Douro.
Igualmente no primeiro dia,
Benfica e Gaia medirão forças
para encontrar o outro finalista.
Com o ABC, detentor da Taça, há
muito afastado da corrida, os
leões são o clube que mais vezes
arrebatou o troféu (15). Êxito que
o Benfica alcançou em cinco
ocasiões, a última em 2015/16, o
FC Porto em sete, mas onde o
Gaia nunca sequer teve estatuto
de finalista.

TAÇA DE PORTUGAL
MASCULINA
4 26 de maio 4 meias-finais
Benfica - FC Gaia
FC Porto - Sporting
4 27 de maio 4 Final
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Andebol
Benfica-Gaia
e Porto-Sporting
nas meias da Taça
Já estão definidos os jogos das
meias-finais da Taça de Portugal
de andebol. O Benfica vai medir
forças com o Gaia, e o Sporting
com o FC Porto.
A Final Four da Taça de Portugal
realiza-se a 26 e 27 de Maio, no
pavilhão o Peso da Régua.
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UMinho garante as meias-finais
em basquetebol, futebol e hóquei
EQUIPAS minhotas mantêm a sua boa forma nos Campeonatos Nacionais Universitários, depois de três
equipas masculinas garantirem também o apuramento para as meias-finais das respecitvas provas.
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

As equipas masculinas da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) de
basquetebol, futebol e hóquei
em patins continuam na senda
das boas exibições e dos resultados positivos, tendo garantido a
presença nas meias-finais dos
Campeonatos Nacionais Universitários. A formação de andebol
feminino vai disputar a luta pela
medalha de bronze frente ao Instituto Politécnico de Leiria.
Ao terceiro dia destas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) que
estão a decorrer em Aveiro, cidade cidade dos moliceiros, as três
equipas da AAUMinho carimbaram o passaporte para as meias-finais da competição, demonstrando que a sua forma se mantém, esperando agora a luta para
tentarem assegurar um lugar na
grande final da competição
No que diz respeito ao basquetebol masculino, a equipa minhota foi a primeira ao bater por
62-52 a Académica de Coimbra.
Três triplos consecutivos no
quarto tempo quebraram os de
negro, que até então tinham conseguido manter os minhotos em
sentido. Agora, na aguardada
meia-final, a equipa do Instituto
Superior da Maia (ISMAI) é o
adversário que se segue.
Já no hóquei em patins, os bracarenses conseguiram uma vitória clara e praticamente sem
oposição, marcando nove golos
e não sofreu nenhum no duelo
frente à Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST), repetindo depois
o triunfo, mas desta vez por apenas 1-0, frente à Universidade
Nova. Estes resultado colocaram
a AAUMinho em primeiro lugar
do grupo e agora, na meia-final,
os minhotos vão ter pela frente
uma velha rival: a Universidade
do Porto.
Quanto ao futebol, para muitos
a modalidade rainha destes
CNU’s, os 90 minutos do encon-

NUNO GONÇALVES

Voleibol masculino da Universidade do Minho ficou-se pelos quartos-de-final do campeonato

NUNO GONÇALVES

Basquetebol masculino já tem presença assegurada na meia-final dos CNU’s

tro da Universidade do Minho
frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade
Humana (AEFMH) não foram
suficientes para encontrar um
vencedor. Com a contenda empata a uma bola, foi preciso recorrer-se à marca das grandes
penalidades. Os minhotos foram
mais eficazes, certeiros e felizes,
venceram por 4-3 e vão agora
defrontar a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(AEFEUP), nas meias-finais do
campeonato desta modalidade.
Quem já tinha lugar marcado
nas meias-finais do seu campeonato era a equipa de andebol feminino, que, no entanto, viu a
UPorto negar-lhe o acesso à final. A derrota por 15-40 não oferece margem para contestação e
agora as minhotas vão mais uma
vez defrontar o IPLeira, desta
feita pelo bronze.
No que concerne à equipa de
voleibol masculino, acabou por
ser a única a tombar nos quartos-de-final ao perder por dois sets
a um frente à Católica de Lisboa,
Página 4
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FUTEBOL

Sobram 485 mil
euros para
investir
PAGAMENTO DAS
LINHAS DE CRÉDITO
À CONSTRUÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURAS
ESTÁ A DIMINUIR
FILIPE SOUSA

fsousa@dnoticias.pt
O Governo Regional, através da
Secretaria Regional de Educação,
está a pagar este ano 6,2 milhões
de euros, resultantes do investimento feito em 21 infra-estruturas desportivas, cujas construções
representaram perto de 61 milhões de euros.
Do montante investido, através de
resoluções entre os anos de 2002 e
2007, ficarão por liquidar cerca de 11
milhões de euros até 2021, ano em

que ficam totalmente regularizadas
as linhas de crédito.
Como referido, o pagamento à
banca durante este ano é de 6,2 milhões, com ênfase para o facto de estarem a ser pagos os últimos montantes de seis infra-estruturas, o que
implica uma poupança para 2019 de
cerca de 485 mil euros, verba que
poderá ser canalizada para outros
fins desportivos, que não a construção de mais infra-estruturas, até
porque tem ainda por resolver a
questão do Estádio do Marítimo,
nos Barreiros.
Segundo apurámos, ainda não
está definido para onde será derramado este montante, que ficar afecto à Secretaria Regional da Educação, que poderá servir de salvaguarda à subida de divisão do Nacional e
a manutenção do União na II Liga,
que deverá implicar um eventual reforço de verbas para o futebol pro-

O Governo Regional completa em Outubro o pagamento do Complexo da Camacha.

fissional, que neste momento é de na Região, por força do número de Marítimo, em Santo António, na or3,4 milhões de euros.
espectadores que 'arrasta'.
dem dos 14,4 milhões de euros.
Parte desta verba também poderá
Recorde-se que entre os investiSe este ano ficam vencidas seis
servir para um possível reforço no mentos mais avultados estão a se- das 21 infra-estruturas que contiapoio à equipa masculina do Madei- gunda fase da construção do com- nuam a ser pagas, em 2019 o Goverra Andebol SAD, que se encontra plexo desportivo do CD Nacional, no Regional deixará de pagar mais
neste momento a lutar por um lugar na Choupana, que resultou num in- sete construções. Aqui a poupança
na final da Taça Challenge, con- vestimento público que ronda os 24 será de 1,2 milhões de euros, verbas
substanciado no facto da modalida- milhões de euros, bem como a cons- que serão aproveitadas também
de continuar a ser muito acarinhada trução do complexo desportivo do para outros fins.
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HANDEBOL

"UMA 'OBRA DE ARTE
Paulo Fidalgo
comanda sonho
do andebol da
Madeira nas
meias-finais da
Taça Challenge,
diante dos
gregos do AEK
de Atenas. Um
`degrau' até à
final
HERBERTO DUARTE PEREIRA
desporto@dnoticias.pt
O Madeira Andebol SAD poderá,
começar amanhã, uma caminhada
histórica para o andebol madeirense, rumo à final da Taça Challenge
em andebol masculino, quando defrontar os gregos do AEK de Atenas
em jogo da primeira mão das meiasfinais que terá lugar no Pavilhão do
Funchal a partir das 18h30.
Paulo Fidalgo dispensa apresentações. O técnico que comanda o sonho do Madeira Andebol SAD em
estar presente na final da Taça
Challenge é uma voz mais que autorizada para abordar a meia-final.
No trajecto europeu a SAD insular
tem 10 apuramentos no seu historial
com Paulo Fidalgo a participar em 5
desses apuramentos como treinador
principal e dois como treinador adjunto.
Já a caminhada em 2017/2018, na
Taça Challenge, começou com a eliminação diante do Parnassos Strovolou - equipa do Chipre - nos 16
avos-de-final, os eslovacos do MSK
Povazska Bystrica nos oitavos-de-final e os russos do Dínamo-Vicktor
nos 'quartos'. Nesta altura da prova o
Madeira Andebol SAD apresenta a
melhor defesa de todas as formações presentes nas meias-finais,
num 'sonho' que começou em Agosto.
"Eu diria que este sonho começou
em Julho de 2017, a partir do momento em que o presidente Carlos
Pereira nos comunicou que iríamos
às provas europeias. Isto apesar dos
elevados custos dessa participação e
do arrojo necessário para a nossa es-

trutura, sentimos que havia possibilidades de elevar o nome da Região
na Europa, mesmo com o handicap
de construir uma equipa 'nova' dadas as saídas verificadas", adiantou
Paulo Fidalgo.
Presidente e equipa fizeram 'o
jogo das sua vidas'

Esta chegada às meias-finais acabou
por ter um esforço acima das possibilidades da estrutura da equipa,
mas o técnico admite que o sacrifício financeiro da SAD e dos jogadores fizeram suplantar todas as dificuldades.
"Posso afirmar que só foi possível
estarmos nas meias-finais porque o
nosso presidente e respectiva administração foram audazes no desafio
financeiro, dado que uma eliminatória europeia tem um custo muito
elevado. Já desportivamente, estivemos sempre em suplantação, recordo-me do mês de Fevereiro, onde
tivemos de eliminar os eslovacos
com imensa pressão para nos
apurarmos para o Grupo A,
depois tivemos de eliminar os
russos numa viagem de guerreiros já com jogos como FC
Porto e SL Benfica. Os atletas nesta época desportiva
têm apresentado momentos
de suplantação na Taça
Challenge e vários são os jogadores que fizeram 'o jogo
das suas vidas' em algumas
eliminatórias?'
O treinador da SAD fez
questão ainda de salientar
que o papel de toda a estrutura tem sido simplesmente
fantástica. "Fantástico é a palavra correcta. O presidente é
o líder máximo. Não imagino
chegar aqui sem a sua liderança.
O Rodolfo Ferreira está constantemente atento aos pormenores e
vive apaixonadamente a competição. Na estrutura técnica o Frederico Machado é outro exemplo de suplantação no grupo, dado que resolve imensos e variados problemas.
Não posso esquecer o trabalho do
Higino Ferreira e do Afonso Franco.
Equipa fantástica tenho eu a sorte
de liderar".
Nestes últimos dias que antecede
o jogo europeu o responsável técnico tem deixado a mensagem, ao
plantel para que todos desfrutem,
com concentração e sacrifício este
momento histórico.
"Tenho transmitido à equipa muita força, foco, responsabilidade e
confiança para abordarem um momento único para o Desporto da
Madeira. Que nunca se deixem vencer pela pressão negativa, que usufruam sempre do jogo e do prazer da

O NOSSO PRESIDENTE
E RESPECTIVA
ADMINISTRAÇÃO
FORAM AUDAZES NO
DESAFIO FINANCEIRO
PARA ESTARMOS AQUI

PERFIL

Quem é o timoneiro da SAD?
Com 42 anos de idade, 17 dos
quais a viver na Madeira e com
15 épocas a vestir a camisola do
Madeira Andebol SAD, Paulo Fidalgo é um dos grandes responsáveis pela promoção e crescimento desde projecto nascido
em 1998, com a fusão dos emble-

mas do Académico do Funchal e
do CS Marítimo. Como jogador
actuou durante duas temporadas antes de assumir o cargo de
treinador. Licenciado em Educação Física, Paulo Fidalgo conquistou ao longo de 15 anos, cinco qualificações europeias, foi

finalista da Taça de Portugal,
três vezes vice-campeão nacional, quatro presenças na finalfour da Taça de Portugal, totalizando 9 temporadas como técnico principal da SAD com uma
passagem pelas selecções nacionais jovens.
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DE TODA A REGIAO"
competição e a cada eliminatória
que vencem estão a suplantar barreiras humanas e desportivas. Temos utilizado os jogos do Grupo A
para dar mais competências a alguns atletas muito menos experientes, de forma a termos um plantel
mais uniforme e homogéneo na prova europeia".
Questionado sobre o facto de a
equipa acusar alguma inexperiência
europeia, o treinador concorda mas
acredita em todo o plantel. "Temos
que ser realistas e ter a noção que
muitos dos nossos atletas não estão
rotinados nestas andanças europeias. Por isso temos feito esta rotatividade e preparação no Grupo A, de forma a dar
mais 'estofo' a alguns
elementos da equipa. Também acredito que os mais experientes vão se suplantar e assim
ajudam os menos
experientes a ultrapassar barreiras".

muito de todos os que trabalham no
Madeira SAD e eu obviamente também estou muito focado em ultrapassar eliminatórias na Europa. Pela
primeira vez em muitos anos tive
que abdicar um pouco das prioridades no Campeonato para colocar a
equipa o mais bem preparada possível nos momentos europeus."

"Já construímos
um final feliz, mas
queremos mais"

Apesar das dificuldades
nesta
meia-final a ambição da equipa madeirense é chegar à
final. "Se for o fim,
nesta meias-final, será
certamente um final feliz, porque o Madeira
SAD está a fazer uma excelente prova. Eliminar o
vice-campeão eslovaco e uma
equipa de topo na Rússia foi de
grande mérito para a Madeira. Recordo-me que as equipas que elimi-

Madeira e os madeirenses
merecem este momento

námos estavam muito optimistas,
uma vez que argumentavam que
não éramos o topo em Portugal.
Lembro-me de ler num site da Rússia que não éramos equiparados ao
Benfica, Porto ou Sporting. Não é
proibido sonhar, por isso, vamos todos sonhar com a final", disse Paulo
Fidalgo.
Quanto ao que pode representar
a presença de uma equipa da Região na final: "Que eu tenha conhecimento, nas modalidades de pote
A, nunca uma equipa da Madeira

esteve numa meia-final europeia.
Só isso bastaria para valorizar o
desporto da Região e nomeadamente o Andebol. Todos nós sabemos as dificuldades que sofrem os
projectos da Região para serem
qualitativos e competitivos com o
desporto nacional. Estar entre os
seis primeiros ao nível nacional é
uma grande mais-valia. De acrescentar que uma participação europeia de realce é uma obra de arte
que toda uma região merece ostentar e dinamizar".

Momento marcante
na carreira de treinador

Paulo Fidalgo vive intensamente o andebol e todo o seu trabalho diário, mas
a caminhada nesta Taça Challenge ficará para a história na sua carreira.
"É dos mais importantes e relevantes sem dúvida nenhuma. Por
norma levo muito a sério todos os
jogos e todos os momentos competitivos, aqueles que me acompanham
chamam-me de 'obcecado' ao trabalho diário e regular. No entanto, esta
envolvência europeia está a exigir

"A comunidade do Andebol da Madeira merece este momento Europeu. O desporto da Madeira em geral merece. Estamos na Europa do
Andebol, temos muitos jovens na
modalidade que olham para estes
jogos como o 'sonho' de um dia serem eles, que mais podemos querer?
Vamos unidos manter a chama da final activa, com o apoio da Associação de Andebol da Madeira e os seus
clubes regionais associados, com o
apoio dos órgãos de comunicação
social e com o apoio da comunidade
do andebol regional vamos fazer
uma festa memorável", concluiu.

QUEM É O AEK DE ATENAS?
■ Um dos factos mais relevantes
do AEK da Atenas é que no seu
último confronto com equipas
portuguesas, venceram o Sporting nesta mesma competição em
2011. Marcou 2 presenças na
Champions League e tem 5 presenças na EHF Cup.
Nesta época já venceram os ingleses do London, os turcos do
Goztepe e os luxemburgueses do
Berchem.
Destaca-se as várias nacionalidades dos atletas na equipa. No sete
titular apenas tem 2 gregos, o
Ponta esquerdo é francês, o lateral é dinamarquês, dois sérvios a
pivot e guarda redes. O central é

do Chipre e possuem outros dois
internacionais pela Grécia.

OS GREGOS SEGUNDO
PAULO FIDALGO

■"O AEK tem aspectos muito
desafiadores, desde logo as várias nacionalidades do plantel,
eles não são só gregos, são de várias nacionalidades com tradição
na modalidade na Europa. Existe
uma cumplicidade muito grande
entre os atletas e os adeptos, fanatismo é a palavra certa. Na eliminatória com os turcos o AEK
virou um resultado de 5 golos
contra e acabou por vencer por 9,

a favor. É uma grande suplantação jogar em casa no AEK com
qualidade e do ponto de vista
mental teremos de ser fortes e
resistentes.
Independentemente do resultado alcançado em casa, que iremos lutar para ser o melhor
possível, teremos de ir muito
bem preparados para o jogo da
2a mão. Os Gregos apresentam
muita qualidade defensiva e
muita força física nos combates
de 1x1 e 2x2, temos de ter atenção com o GR Sérvio. Têm extremos rápidos e apostam nas
transições ofensivas para obter
golos".
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Andebol verde-rubro perde frente ao Boavista
O Marítimo somou na noite da passada quarta-feira mais uma derrota
na fase de manutenção do Campeonato Nacional da II Divisão, desta
feita em jogo antecipado da sexta jornada. A jogar em casa os verderubros receberam a visita do Boavista e perderam pela margem
mínima 28-29, e depois de terem ido para o intervalo empatados a 16
golos. Com esta derrota os insulares continua assim no penúltimo
lugar da zona 1 e ainda em risco de descida. Já este sábado a equipa
orientada por Paulo Vieira recebe a visita do FC Porto B, pelas 14
horas.
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Andebol: Taça de portugal

FC Porto-Sporting
nas meias-finais
FC Porto-Sporting e Benfica-FC Gaia são os jogos
das meias-finais da "final four" da Taça de Portugal de andebol, a decorrer a 26 e 27 de maio, no
Peso da Régua, ditou o sorteio realizado ontem.
Já sem o detentor do troféu ABC, eliminado de forma surpreendente nos 16 avos de final
pela secundária equipa da Sanjoanense (27-23),
o FC Gaia, da II Divisão, é o "outsider" entre os
atuais três primeiros classificados da I Divisão.
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K PORTO-SPORTING ABRE
A FINAI F0111 NO PESO DA RÉGUA
A final-four da Taça de Portugal de andebol
terá como prato forte das meias-finais um
Sporting-FC Porto. O outro jogo colocará
frente a frente Benfica e FC Gaia, a equipasensação da competição, comandada por
Ricardo Costa, que é da II divisão. Estes dois
encontros terão lugar a 26 de maio, na Régua.
O título será decidido no dia seguinte, na
mesma cidade. -AUGUSTO FERRO
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Paulo Fidalgo, mesmo respeitando muito os gregos do AEK, acredita que é
possível chegar à final da Taça Challenge. Trabalho é a palavra de ordem

"VAMOS TODOS
SONHAR COM A FINAL"
Madeira SAD tem amanhã
uni compromisso muito
importante, referente à
primeira mão das meiasfinais da Taça Challenge.
joga em casa, no Pavilhão
do Funchal, frente aos
gregos do AEK Atenas
RUI GUIMARÃES

• • • O Madeira SAD está a
dois jogos de poder disputar a
final da Taça Challenge, algo
que, a confirmar-se, acontecerá pela primeira vez na história do clube. Depois de eliminar Pamassos Strovolou (Chipre), MSK Povazska Bystrica
(Eslováquia) e Dínamo-Vicktor (Rússia), os pupilos de
Paulo Fidalgo terão agora pela
frente o AEK Atenas, da Grécia, com a primeira mão a jogar-se amanhã, a partir das
18h30, no Pavilhão do Funchal.A segunda será na Grécia,
nosábadoseguinte."Recordome de que as equipas que eli- Paulo Fidalgo e os jogadores no final do encontro com os russos do Dínamo-Vicktor
minámos estavam multo otimistas e achavam que pode- 17 anos na Madeira e com 15
tem aspetos muito desafiado- que "existe uma cumplicidariam derrubar o Madeira SAD, temporadas ao serviço do clures para o Madeira SAD, desde de muito grande entre os atleargumentando que não éra- be: duas como jogador, uma
logo as várias nacionalidades tas e os adeptos", diz que "famos uma equipa de topo em como treinador da formação, "Temos de ir do plantel. Eles não são só gre- natismo é a palavra certa" e
Portugal. Lembro-me de ler três como treinador adjunto e muito bem
gos, são de várias nacionalida- deixa um aviso: "Na eliminanum site da Rússia que não nove como treinador princi- preparados des com tradição na modalida- tória com os turcos, o AEK viéramos equiparados a Benfica, pal, embora não consecutivas. para a
de na Europa", continua Fidal- rou um resultado de cinco goFC Porto ou Sporting. Se agora "É importante sonhar, no en- segunda
go, que cumprirá nesta partida los de desvantagem e acabou
é possível chegar à final? Não tanto, para realizar sonhos é mão"
o 320.° encontro como técni- por vencer por nove [o Gozteé proibido sonhar, por isso va- preciso trabalhar e suplantar
co principal do Madeira SAD. pe SK ganhou em casa por 29mos todos sonhar com a final", este grande desafio vindo da Paulo
Mostrando respeito pela for- 25 e depois perdeu na Grécia
Fidalgo
diz o técnico Paulo Fidalgo, há Grécia. Esta equipa do AEK Tr. Madeira SAD mação grega, o técnico sabe por... 32-23]."
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Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,97 x 10,85 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDE!' r" PAULO PEREIRA VENCE
E ESTA NA LUTA NA RONESIA
Após ter perdido o primeiro jogo, em casa, nos
livres de sete metros, o CSM Bucaresti,
comandado pelo selecionador nacional, Paulo
Jorge Pereira, venceu fora, por 19-18, o
Politehnica Timisoara. Com este resultado, o
conjunto do técnico português vai decidir o
acesso às meias-finais em casa. Condição que
garantiu com a vitória no último jogo da fase
regular, já sob o comando de Paulo Pereira. -LG.
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol Clássico
F. C. Porto-Sporting
nas meias da Taça
• O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal
determinou um clássico
entre o F. C. Porto e o Sporting. A outra "meia" opõe o
Retifica à sensação FC
Gaia, da 2.' Divisão. A final
four decorre a 26 e 27 de
maio, no Peso da Régua.
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Andebol

FC Porto defronta
o Sporting nas
meias-finais da Taça
FC Porto-Sporting e BenficaFC Gaia são os jogos que
compõem o cartaz das meiasfinais da final four da Taça
de Portugal de andebol, que
decorrerá nos dias 26 e 27
de Maio, no Peso da Régua.
Com o ABC, detentor do
troféu, eliminado de forma
surpreendente nos 16 avosde-final da competição
pela Sanjoanense (27-23),
o FC Gaia, da II Divisão, é o
“outsider” face aos actuais
três primeiros classificados do
primeiro escalão. O Sporting,
finalista vencido das duas
últimas edições, é o clube que,
com 15 troféus no palmarés,
mais vezes ergueu a Taça de
Portugal. O ABC conta com 12
triunfos, seguido à distância
pelo FC Porto, com sete, e pelo
Benfica, com cinco.
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ANDEBOL

Clássico anima
decisão da Taça
EI O sorteio da final four da
Taça de Portugal ditou um
clássico FC Porto- Sporting
nas meias-finais, enquanto o
Benfica defronta o surpreendente FC Caia no outro encontro que decide os finalistas da
prova que se vai disputar no
Peso da Régua (26 e 27 de
maio). "Receber esta final four
enche-nos de orgulho. É também° reconhecimento.do trabalho que temos feito a nível
do desporto e, em particular,
ao nível do andebol", disse José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de
Peso da Régua. o

FINAL FOUR
DA TAOADE PORTUGAL
26 maio
FC Porto-Sporting
Bentica-FC Gaia
26 maio
Final
27 maio
Nota: Jogos realizam-se no Peso da Régua
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