


Revista de Imprensa

1. Andebol - ´Derby´ adiado para 6 de maio, Bola (A), 28/04/2018 1

2. Andebol, Bola (A), 28/04/2018 2

3. Andebol - Madeira SAD luta pela dignidade, Bola (A), 28/04/2018 3

4. AAUMinho garante presença em três finais, Correio do Minho, 28/04/2018 4

5. Juniores do ABC/UMinho recebem amanhã FC Porto, Correio do Minho, 28/04/2018 5

6. ABC/UMinho acolhe Sporting  com olhos no terceiro lugar, Correio do Minho, 28/04/2018 6

7. Andebol - Dois jogos hoje  no Pavilhão  Flávio Sá Leite, Correio do Minho, 28/04/2018 7

8. Beatriz Sousa espelha ambição do Madeira SAD, Diário de Notícias da Madeira, 28/04/2018 8

9. Madeira Andebol tem missão ingrata em Atenas, Diário de Notícias da Madeira, 28/04/2018 9

10. Agenda, Jogo (O), 28/04/2018 10

11. Agenda, Jogo (O), 28/04/2018 11

12. Andebol - Gomes vence final de andebol, Record, 28/04/2018 12

13. Andebol - Sporting com olho no título e no... recorde de vitórias, Record, 28/04/2018 13

14. Sporting com olho no título e no... recorde de vitórias, Record Online, 28/04/2018 14

15. Sporting com olho no título e no... recorde de vitórias, Sábado Online, 28/04/2018 15

16. I Divisão Feminina: Madeira SAD e Colégio de Gaia iniciam luta pela título, ZeroZero.pt Online,
28/04/2018

16

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A16


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 7,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74732437 28-04-2018

Derby' adiado 
para 6 de maio 
O »0  derby Sporting-Benfica, 

referente à 7.a  jornada do Grupo A da 
fase final, foi adiado para dia 6 de 
maio, às 20 horas, no Pavilhão João 
Rocha, por questões de segurança e 
organização, uma vez que na 
véspera — dia para o qual estava 
inicialmente agendado — realiza-se 
em Alvaiade o encontro entre leões 
e águias em futebol (33,a jornada), 
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O ANDEBOL. O Madeira, SAD recebe 
o Colégio de Gaia, hoje (19 h) e 
amanhã (16 h), nos dois primeiros 
jogos da final do piay-offfeminino. 
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ANDEBOL 

Madeira SAD luta 
pela dignidade 
--> Equipa tenta hoje, na Grécia, 
anular desvantagem de oito go-
los na Challenge frente ao AEK 

O Madeira SAD tem hoje, na Grécia, a dura 
tarefa de anular a desvantagem de 8 golos 
frente ao AEK Atenas, trazida da 1.' mão das 
meias finais da Taça Challenge. Após a 
derrota por 21-29 no Funchal, na comitiva 
madeirense há clara consciência que a 
missão de chegar à final da prova europeia 
não se afigura fácil. Contudo, ninguém deita 
a toalha ao chão e o sonho mantém-se, 
como diz o treinador adjunto do Madeira 
SAD, Afonso Franco, a quem foi delegada a 
antevisão do jogo com os helénicos. «O 
AEK é uma equipa forte, que luta pelos 
lugares cimeiros no seu campeonato. 
Contam com jogadores internacionais e 
boa cultura tática. No Funchal impuseram 
grande qualidade de jogo à qual não fomos 
capazes de dar a melhor resposta, 
sobretudo na ta parte», principiou o adjunto 
de Paulo Fidalgo. Pelo visto na la mão, 

CHALLENGE CUP 
4 Meias-finais 41.a mão 4 21de abril 

Madeira, SAD (POR)-AEK Atenas (Gre) 21-29 
42. mão -.) Hoje 
AEK Atenas (Gre) - MADEIRA SAD (POR) 13.00 h 
OAKA Sp Hall Kassimatis, Maroussia (Atenas), Grécia 

4 ANDEBOL 1 
4 2' Fase 4 6' Jornada 4 Hoje 

ABC - Sporting 15.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  

FC Porto - Avanca 21.00 h 
Dragão Caixa, no Porto 
Madeira SAD - Benfica 2 maio, 19.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira  

Franco assume não ser fácil inverter o 
rumo. «A eliminatória está agora mais 
difícil, mas o Madeira SAD está habituado a 
este contexto e lutaremos pela honra deste 
projeto e dignidade do andebol nacional». 
Ideia na linha do que dissera o treinador 
principal, Paulo Fidalgo, no final do jogo no 
Funchal, «A eliminatória não está fechada. 
Está, contudo, bem mais complicada. 
Vamos lutar pelo jogo. Depois logo se vê o 
que vai acontecer na eliminatória. O AEK é 
uma equipa forte, muito bem constituída e 
que pratica um bom andebol.» O jogo tem 
início às 13 horas de Portugal, 15 horas em 
Atenas. ORLANDO VIEIRA 
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

As equipas da AAUMinho de
andebol, futsal e voleibol joga-
ram o tudo ou nada no acesso à
final e provaram que mereciam
estar na decisão do título. Nas
meias-finais destas Fases Finais
dos Campeonatos Nacionais
Universitários (CNUs), as equi-
pas minhotas mostraram estar
em grande forma ao vencerem
os seus adversários e garantido
desta forma a presença nas res-
pectivas finais.

O destaque vai para o futsal
masculino que deu a volta ao
marcador frente ao IPLeiria, de-
monstrando uma incrível vonta-
de de vencer.

No voleibol feminino, as mi-
nhotas continuaram o seu cami-
nho vitorioso e frente aos estu-

dantes da AEFEP voltaram a
vencer de forma categórica por
3-0 (25-12 / 25-14 / 25-15) e ca-
rimbaram o passaporte para a fi-
nalíssima que será discutida com

a Associação de Estudantes da
Faculdade de Desporto da UPor-
to (AEFADEUP).

Com as partidas a decorrerem à
mesma hora, andebol e futsal

masculinos tinham pela frente
desafios diferentes. Enquanto se
esperava uma vitória tranquila
no andebol, algo que se veio a
concretizar por um score de

33-26 face à Associação dos Es-
tudantes da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universida-
de Nova de Lisboa (AEFCT), no
futsal a história era bem diferen-
te.

Frente a frente, duas equipas
muito equilibradas e com uma
enorme vontade de vencer, o
IPLeiria entrou melhor e ganhou
a vantagem mínima no marcador
(1-0). Os minhotos não se deixa-
ram esmorecer e acabariam por
dar a volta ao resultado.

A dois minutos do fim, e com a
(justa) expulsão de um atleta de
Leiria, a AAUMinho acabaria
por fazer o 2-1 com que viria a
terminar a partida.

Andebol e futsal vão defrontar
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Engenharia
do Porto (AEISEP) e Académica
de Coimbra (AAC).

AAUMinho garante presença em três finais
FUTSAL, ANDEBOL E VOLEIBOL jogaram o tudo ou nada no acesso à final e provaram que mereciam estar na decisão dos títulos
nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNUs), que estão a decorrer na universidade de Aveiro.

DR

Festejos do futsal da AAUMinho 

DR

Voleibol feminino também na final

DR

Andebol também na luta pelo título
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa de andebol junior  do
ABC/UMinho joga hoje, pelas
15.30, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, com o FC Porto, em jogo
a contar para a quarta jornada da
fase final.  Os academistas são
terceiros com 7 pontos, e os por-
tistas são quartos com 5.

O Águas Santas, que é líder
isolado da prova com 9 pontos,
visita o Sporting, que é quinto
com 5 e o Benfica - que é o

segundo com os mesmos 7 pon-
tos do ABC - joga no recinto do
S. Bernardo, sexto com 3.

Pavilhão Flávio Sá Leite às 15.30 horas 

Juniores do ABC/UMinho
recebem amanhã FC Porto

DR

Juniores do ABC na corrida do título
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, quarto com 42
pontos, recebe o Sporting, líder
isolado com 53, hoje, a partir
das 15 horas, no Flávio Sá Leite. 

Os ‘leões’, em posição para a
revalidação do título, procuram
vencer em Braga visando manter
o avanço sobre o Benfica (49
pontos). Os academistas, em ca-
so de vitória, podem manter a
pressão sobre o FC Porto, que é
terceiro com 45 pontos. Em caso
de derrota, arriscam-se a ver a
quarta posição ameaçada pelo
Avanca, que é quinto com 38.

O treinador academista, Jorge
Rito, ao fazer ontem a antevisão
ao encontro de hoje com os
‘leões’ frisou isso mesmo: “tanto
podemos chegar-nos mais acima
como podemos descer”.

“Matematicamente é possível”,
considerou o técnico, lembrando
adiante que ainda “há 15 pontos
em disputa”. 

Afinando pelo mesmo diapa-
são, o ponta-direita Carlos Mar-
tins salienta que “faltam cinco
jogos e nós temos o FC Porto cá
em nossa casa”.

De resto, tanto treinador como
o ponta reconhecem na equipa
leonina um adversário poderoso,
independentemente de quais os

jogadores em acção.
Questionado sobre notícias que

o dão estando de saída para o
Benfica, Carlos Martins garantiu

que nos próximos cinco jogos só
pensa no actual clube. “Ele é até
19 de Maio é 100 por cento do
ABC”, garantiu Rito.

ABC/UMinho acolhe Sporting 
com olhos no terceiro lugar
HOJE ÀS 15 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o Sporting procura consolidar liderança diante de um
ABC/UMinho que ainda faz contas à possibilidade de terminar em terceiro.

DR

Jorge Rito e Carlos Martins reconhecem que o Sporting é uma equipa muito forte
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Arsenal recebe Xico
Dois jogos hoje 
no Pavilhão 
Flávio Sá Leite
O Pavilhão Flávio Sé Leite vai
ser hoje palco de dois jogos 
que podem ser decisivos para o
Andebol 1. Na luta do título,
que se joga no Grupo A, às 15
horas o ABC/UMinho vai tentar
surpreender o líder isolado
Sporting. 
Na luta pela permanência, que
se disputa no Grupo B, pelas 21
horas o Arsenal da Devesa joga
em casa com o Xico Andebol.
O AC Fafe, que é 6.º classificado,
com 29 pontos, visita perto de
Aveiro o S. Bernardo, que é pe-
núltimo, com 28 pontos.
Como se de outro campeonato
se tratasse, no topo deste gru-
po, com 43 pontos, o Águas
Santas vai tranquilo a Lisboa
defrontar o Boa Hora, terceiro
com 37, tal como o Belenenses,
segundo com 40, que visita o
Maia/Ismai, quarto com 33.

GRUPO A
Hoje
ABC/UMinho-Sporting
FC Porto-Avanca
2 de Maio
Madeira-Benfica

GRUPO B
Hoje
Maia/Ismai-Belenenses
Boa Hora-Águas Santas
Arsenal Devesa-Xico
S. Bernardo-AC Fafe

§andebol
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Beatriz Sousa espelha 
ambição do Madeira SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Madeira Andebol SAD e Colégio 
de Gaia iniciam este fim-de-se-
mana, no Pavilhão do Funchal, a 
disputa do título de campeão na-
cional de 2017/2018, com a reali-
zação das primeiras duas parti-
das da final, que será disputada à 
maior de cinco encontros. 

Hoje, pelas 19 horas, e amanhã 
(17 horas), as duas melhores 
equipas femininos do actual pa-
norama nacional encontram-se 
para uma final que deverá cons-
tituir o ponto alto da época para 
ambos os emblemas, claramente 
apostados em erguer bem alto o 
principal troféu do calendário 
nacional. 

Para o Madeira SAD está lan-
çado o desafio de recuperar o tí-
tulo, que está precisamente nas 
mãos do Colégio de Gaia, norte-
nhas que no seu vasto e rico his-
torial detêm dois títulos de cam-
peão nacional em seniores femi-
ninos, em 1990/1991 e na época 
passada. Já as madeirenses con-
tinuam a ter o recorde, com 13 
campeonatos ganhos. O primei-
ro aconteceu em 1998/1999 e o 
último em 2015/2016. 

Na primeira fase registou-se 
um empate no Funchal (21-21) e 
uma vitória do Madeira SAD em 
Gaia (21-20), resultado que lhe 
garantiu, aliás, a liderança na 
fase regular e vantagem neste 
play-off, pois em caso de igual-
dade nos resultados, a finalíssi-
ma terá lugar no Funchal. 

Beatriz Sousa prevê 
dificuldades 
A jovem in- 

// madeirense 1',. 
ternacional 

Beatriz Sou-
sa é cada vez mais 
uma referência no plantel às or-
dens de Sandra Fernandes. Com  
uma grande margem de progres-
são pela frente, mas com uma 
postura de grande humildade e 
entrega, esta jovem assume um 
protagonismo de salutar num 
plantel onde pontifica muita ex-
periência. 

Ainda juvenil, Beatriz Sousa 
fez toda a sua formação mais re-
cente no CS Madeira, de onde 
se transferiu para a SAD esta 
temporada. Internacional 
pelas juniores B de Portu-
gal, sagrou-se campeã da 
Europa na Divisão B, 
onde foi eleita a me-
lhora lateral da 

AS MADEIRENSES 
JOGAM HOJE, 
FRENTE AO GAIA, O 
PRIMEIRO JOGO DA 
FINAL FEMININA 

competição, sendo também uma 
das grandes protagonistas no 
Campeonato da Europa e do 
Mundo onde recentemente aju-
dou Portugal no apuramento 
para o mundial de juniores A. 
Um talento madeirense que ago-
ra com as cores do Madeira SAD 
deseja ajudar na reconquista do 
título, como destacou à reporta-
gem do DIÁRIO. 

"Não vai ser fácil, bem pelo 
contrário, a disputa desta final. 
Estamos perante um Colégio de 
Gaia com muita qualidade, que 
deseja certamente renovar o tí-
tulo. Apresentam uma equipa 
com muita experiência e quali-
dade, com andebolistas da selec-
ção nacional. O Madei- 
ra SAD tem, no en-
tanto, uma palavra a 
dizer. Estamos pre-
paradas para estas 
dificuldades", refe-
re a jovem madei-
rense. 

A jovem sublinha que a con-
quista do título é o principal foco 
do Madeira SAD. "Sem dúvida 
que sim, o Campeonato e a Taça 
de Portugal. Todo o grupo de tra-
balho tem vindo a trabalhar bem, 
nesta fase da época estamos a 
praticar um andebol muito co-
lectivo, o grupo está fortemente 
focado em lutar até ao fim por 
um grande resultado. Acredito 
pela nossa qualidade que vamos 
conseguir terminar o campeona-
to com o título", sublinha. 

Beatriz Sousa reconhece que 
"uma final disputada nestes mol-
des obriga a qualquer das equipas 
a um trabalho mais cuidado". E 
complementa: "Temos de ser mui-
tos fortes, unidas e com uma gran-
de espirito de entre-ajuda. O Ma-
deira SAD é um grupo muito uni-
do, reforço, e isso será fundamen-
tal. O título não se esgota nestes 
dois jogos no Funchal. Era óptimo 
vencermos e colocarmos a pressão 
no Gaia. Vamos fazer por isso". 

A jogadora realça, por fim, a 
boa experiência que tem 
vivido no Madeira An-
debol. "Aquilo que 

posso afirmar é 
que valeu a 

pena vir para 
o Madeira SAD, foi 
uma decisão mais que 

acertada. Tenho vindo 
a fazer o meu caminho 

e as colegas e equipa 
técnica têm sido funda-
mentais para a minha 
evolução. Nesta altura, 

11> muito mais importante 
que esta ou aquela joga-
dora, é estamos unidas e 
corno equipa lutarmos 
pelo título", concluiu. 

CS Madeira recebe 
Juve Lis 

A contar para a disputa do 
e 8.° lugar, hoje pelas 17 ho-

ras será a vez do CS Madeira re-
ceber no Pavilhão do Funchal o 
Juventude de Lis. A segunda 
mão deste apuramento está 
agendada para o dia 5 de Maio. 

Na II Divisão nacional, o Ma-
rítimo joga hoje fora, defrontan-
do o São Paio de Oleiros, numa 
partida agendada para as 17 ho-
ras. 

7.0 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 10,06 x 13,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74733318 28-04-2018

HANDEBOL 

Os madeirenses perderam na primeira mão no Funchal. FOTO ASPRESS 

Madeira Andebol tem 
missão ingrata, em Atenas 
Iniciou-se na passada quinta-feira 
pela manhã a viagem que levou o 
plantel do Madeira Andebol SAD 
até Atenas, na Grécia, onde hoje, 
pelas 15 horas locais (13 horas na 
Madeira) disputa a 2.a  mão das 
meias-finais da Taça Challenge, 
frente ao AEK de Atenas. 

Uma viagem longa com escala 
de um dia em Zurique, antes da li-
gação à capital da Grécia para uma 
partida onde a missão dos madei-
renses é bem ingrata. 

Depois da derrota no Funchal  

por 29-21, no jogo da primeira mão 
disputado no passado sábado, ten-
tar dar a volta a esta gigantesca 
vantagem dos gregos é quase im-
possível. No entanto a dignificação 
da meia-final passa por um Madei-
ra Andebol SAD a tentar fazer o 
seu jogo e, quem sabe, dar outra 
imagem daquilo que vale enquanto 
grupo de trabalho. Vencer este 
jogo não é uma missão impossível, 
já o mesmo não se poderá dizer da 
eliminatória que parece decidida a 
favor dos gregos. H.D.P. 
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Campeonato Nacional -
Grupo A - 6.a Jornada: 
ABC-Sporting,15h00; FC 
Porto-Avanca, 21h00. 
Grupo B - 7.a Jornada: Maia/ 
ISMAI-Belenenses,151,00; 
São Bernardo-Fafe,18h00; 
Boa Hora-Águas Santas, 
21h,00; Arsenal-Xico 
Andebol, 21h00. 

Campeonato da Liga - 2.a 
fase - 7.a jornada: Grupo A: 
Oliveirense-CAB Madeira, 
17h00. Grupo B: Terceira 
Basket-Lusitânia, 16h00; 
Elétrico-Galitos Barreiro, 
16h00. 

Volta à Romandia (Suíça) -
Participação de ciclistas 
portugueses, a decorrer 
até dia 29. 

!Liga - 32.' jornada: V. 
Setúbal-Feirense, 16h00; 
Benfica-Tondela, 18h15; 
Portimonense-Sporting, 
20h30. 
II Liga - 36.a Jornada: 
Nacional-Leixões, 11h15. 
Juniores A - Apuramento 
campeão - 1Divisão • 8.a 
Jornada: FC 
Porto-Sporting; V. 
Guimarães-Leixões. 
Manutenção- 2a fase -
Zona Norte: Chaves-Aves; 
Gil Vicente-Boavista; 
Moreirense-Rio Ave; Paços 
Ferreira-Cesarense. Zona 
Sul: Belenenses-Real; 
Sacavenense-Cova 
Piedade; 
Estoril-Academica. 
Juniores A - II Divisão - 2.a 
fase - Subida - Zona Norte - 
8.a jornada: 
Freamunde-Beira mar; Sp. 
Espinho-Merelinense. Zona 
Sul:Marítimo-Alverca; 
Farense-Tondela; 
Nacional-Casa Pia. 
Manutenção/descida -11.a 
Jornada - Série A: 
Vianense-M. Cavaleiros; 
Mondinense-Fafe; 
Caçadores 
Taipas-Famalicão; 
Varzírn-Vizela. Série B: 
Penafiel-Arouca; 
Oliveirense-Padroense; 
Paredes-Ac Viseu; 
Nogueirense-Sousense. 
Série C: 
Vildemoinhos-Anadia; 
União-Covilhã; Vigor 
Mocidade-Eirense; 
Gouveia- Pombal. Série D: 
Amiense-Alcobaça; Futebol 
Benfica-Calipolense; 
Torreense-Loures; 
Eléctrico-Sintrense. Série  

E: Pinhalnovense-Amora; 
Olhanense-Linda Velha; 
Praia De Milfontes-Oeiras. 
Jogos às 16h00. 

Campeonato Nacional - 
20.ajornada - 
Braga-Boavista,16h00. 

Campeonato Nacional - 
25.a jornada: Leões Porto 
Salvo-Fabril; Futsal 
Azeméis-Burinhosa; 
Fundão-Pinheirense; 
Braga-Quinta dos Lombos; 
Módicus-Rio Ave. Jogos às 
16h00. 

I Divisão - Jogo em atraso 
da 19.3  jornada: FC 
Porto-Valongo, 18h00. 
Jogo em atraso da 21.a 
jornada: Sporting-HC 
Braga, 18h00. 
Taça CERS - Final-Four/ 
Meias-finais: Voltregà-OC 
Barcelos, 17h30; 
Lleida-Breganze, 20h00, 
Jogos no Pavelló Onze de 
Setembre - Lleida 
(Espanha). 

Taça de Portugal 
Feminina- Final four/ 
meias-finais: Clube 
K-Leixões, 15 h00; Porto 
Vôlei • Lusófona, 18h00. 
Jogos no Pavilhão 
Desportivo Municipal de 
Santo Tirso. Página 10
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AnJE\ 
ANDEBOL 

TAÇA CHAU/. 1/2 final -  2.' rna o 

Hoje 
AEK Atenas-Madeira SAD 
13h00, Grécia 
Alexey Kiyashko/Dmitriy Kiselev (Bus) 

AMPEOIVATO NACIONAL Fase Final 

Grupo A 6.9omada 
FC Porto-Avanca PortoCanal 
21h00, Dragão Caixa 
Daniel Freitas/César Carvalho 
ABC-Sporting TVI24 
15h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Daniel Martins/Roberto Martins 
Grupo B 7.1ornada 

ISMAI-Belenenses 
18h00, Pav.Mun. Formigueiro 
Fernando Costa/Dlogo Teixeira 
Boa Hora-Apuas Santas 
21h00, Pav. Francisco Tavares 
Tiago Monteiro/Antônio Trinca 
Arsenal Devesa-XlcoAndebol 
21h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Duarte Santos/Ricardo Fonseca 
São Bernardo-AC Fafe 
18h00, Pav.Cimn.São Bernardo 
Mário Coutinho/ Ramiro Silva 

BASQUETEBOL 

UGA PORTUGUESA 2.'fase 

H.0k 
Gnipo A 8.'jornada 

011velrense-CABMadeira 
17h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
P. Marques/8. Maciel/J. Gouveia 
Gnspo 8  8.'jomada 
Terceira Basket-lusItánla 
15h00, Pav. Tomás de Borba 
8. Alvarinhas/J. Cabral/A. Pereira 
9-'jornada 
Eléctrico-Galhos Barreiro 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
J. Abreu/P. Maia/P. Pereira 

Amanhã 

Grupo A 9.1ornada 
FC Porto-CAB Madeira PortoCanal 
15h00, Dragão Caixa 
1. Lopes/N. Monteiro/D. Martins 
V. Guimarães-1111abum 
18h00, Pav. Vitória Guimarães 
F. Rocha/P. Lourenço/H. Silva 

Grupo B 8.1omada 
GalltosBarreiro-Barrelrense 
15h00, Pav. Mun. Luís Carvalho 
P. rodrigues/B. Alvarinhas/B. Maciel 
9.'jornada 

Eléctrico-Ovarense 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
S. Silva/R. Ribeiro/J. Gouveia 

HÓQUEI EM PATINS 

CAMPEONATO NACIONAL 

Hoje 
18.' jornada 

FC  Porto-Valongo 
18h00, Dragão Caixa 
R. Torres/J. Pinto/P. Silva 

21' jornada 
SportIng-HC Braga 
18h00, Pav. João Rocha 
S. Coelho/O. Panza/C. Infante 

PortoCanal 

Sporti ng TV 

RÂGUEBI 

 

CAMDFONA,. ."LINAL 

Hoje 
Agronomia-GD Direito 
151)00, Campo Tapada  A 

Amanhã 

Belenenses-Cascais 
16h00. Est. Restei° C.2 

1/2 finais 

VOLEIBOL 

 

CAMPEONATO NACIONAL 

Apur.Canweão I Divisão 1 logo 

Fonte Bastardo-SP• Espinho 
18h00, Pav.Comp. Desp. Vitorino Nemésio 
Ricardo Ferreira e  Jaime Eloy 
Jogo Passagem1/11DivisSollogo 
AtI.PAaclalena-VC Viana 
17h00, Pav. Municipal Ati. Madalena 
Rui Carvalho/ Helder Lainho Página 11
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Gomes vence 
final de andebol 
©Na última final dos cam-
peonatos nacionais universi-, 
tários que decorreram em 
Aveiro, a Associação Acadéj 
mica da Universidade dó Mi-
nho venceu a Associação de 
Estudantes do ISEP, por 28- 
20, conquistando assim o 
ouro na despedida de Hum-
berto Comes, histórico guar-
da-redes do andebol nacional 
e uma referência do desporto 
universitário. 

O terceiro lugar foi con-
quistado pela Associação de 
Estudantes da FCT, que ven-
ceu a Associação de Estudan-
tes da FEP. e 

Página 12
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ANDEBOL 

Sporting com olho no título 
e no... recorde de vitórias 
EB Com quatro pontos de avanço 
sobre o segundo classificado Ben-
fica, o Sporting quer dar hoje em 
Braga mais um passo importante 
rumo ao bicampeonato e, tam-
bém, igualar o recorde de vitórias 
consecutivas do campeonato (27), 
que pertence ao FC Porto em 
2016 /17. Mas, para atingir esses 
dois objetivos, os leões precisam 
de somar os três pontos na históri-
ca difícil deslocação ao terreno do 
ABC. "Não esperamos facilidades. 
É urna equipa com muita escola de 
andebol e que sabe muito bem o 
que tem de fazer", alertou o técni-
co Hugo Canela, que poderá cele-
brar o título na próxima ronda. • 

Do lado da equipa da casa, o téc-
nico Jorge Rito relembrou que os 
leões só têm uma derrota esta épo-
ca no campeonato (FC Porto) e 
um empate como... ABC: "Se di - 
zemos que vamos lutar pela vitó-
ria, não estamos a ser irrealistas." 

Noutro jogo, Carlos Martingo 
vai defrontar o Avanca, a sua ex - 
equipa: "Fiz um excelente traba-
lho no Avanca, abriu -se esta por-
ta e eu aproveitei-a. Estou aqui 
com muito orgulho." 

Quanto ao Benfica só entra em 
ação mais tarde nesta ronda, por-
que o Madeira SAD vai defrontar 
hoje (13h00), na Grécia, o AEK 
Atenas, na 2a mão das 'meias' da 
Challenge: perdeu em casapor 29 -
21 no primeiro jogo. J.B.S. 

GRUPO A 
6.' jornada 

ABC 18h00 SPORTING 

FC PORTO 18h00 AVANCA 

MADEIRA SAD 2 maio BENFICA 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D GM-1S 

02 SPORTING 53 5 5 O O 154-119 
02 BENFICA 49 5 4 O 1 149-128 

e2  FC PORTO 45 5 1 2 2 130-129 
Og ABC 42 5 2 1 2 121-132 
02 AVANCA 38 5 1 1 3 111-131 

02  MADEIRA SAD 33 5 O O 5 108-134 

Próxima jornada: 4, 5 e 6 de maio 

AVANCA-ABC (DIA 4); AVANCA-ABC (5); 
SPORTING•BENFICA (6) 

GRUPO B 
'r jornada 

MAIA ISMAI 18hoo BELENENSES 

SÃO BERNARDO 18h00 AC FAFE 

BOA HORA 21h00 AGUAS SANTAS 

ARSENAL 21h00 XICO ANDEBOL 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E ocmcs 

02 ÁGUAS SANTAS 43 6 4 2 0186-163 
BEIENENSES 40 6 3 1 2 165-164 

02 BOA HORA 37 6 4 1 1 187-176 
02 MAIA ISMAI 33 6 3 O 3 164-155 
02 ARSENAL 29 6 1 2 3 162-166 

AC. FAFE 29 6 2 1 3 141-155 
02 SÃO BERNARD028 6 1 3 2 154-163 
O XICO ANDEBOL 75 6 1 o 5 165.182 

Próxima jornada: Ide maio 

BELENENSES-ÁGUAS SANTAS, ARSENAL-MAIA 
BOA HORA-AC FAFE E SAO BERNANDO-XICO ANDEBOI. 

Página 13
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2018

Meio: Record Online
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Leões têm 4 pontos de avanço para o segundo colocado
 
Com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado Benfica, o Sporting quer dar hoje em
Braga mais um passo importante rumo ao bicampeonato e, também, igualar o recorde de vitórias
consecutivas do campeonato (27), que pertence ao FC Porto em 2016/17. Mas, para atingir esses dois
objetivos, os leões precisam de somar os três pontos na histórica difícil deslocação ao terreno do ABC.
"Não esperamos facilidades. É uma equipa com muita escola de andebol e que sabe muito bem o que
tem de fazer", alertou o técnico Hugo Canela, que poderá celebrar o título na próxima ronda.
 
Do lado da equipa da casa, o técnico Jorge Rito relembrou que os leões só têm uma derrota esta
época no campeonato (FC Porto) e um empate com o... ABC: "Se dizemos que vamos lutar pela
vitória, não estamos a ser irrealistas."
 
Noutro jogo, Carlos Martingo vai defrontar o Avanca, a sua ex-equipa: "Fiz um excelente trabalho no
Avanca, abriu -se esta porta e eu aproveitei-a. Estou aqui com muito orgulho."
 
Quanto ao Benfica só entra em ação mais tarde nesta ronda, porque o Madeira SAD vai defrontar hoje
(13h00), na Grécia, o AEK Atenas, na 2ª mão das 'meias' da Challenge: perdeu em casa por 29-21 no
primeiro jogo.
 
2018/04/28
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Sporting com olho no título e no... recorde de vitórias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f88a205e

 
Leões têm 4 pontos de avanço para o segundo colocado
 
Por Record
 
Com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado Benfica, o Sporting quer dar hoje em
Braga mais um passo importante rumo ao bicampeonato e, também, igualar o recorde de vitórias
consecutivas do campeonato (27), que pertence ao FC Porto em 2016/17. Mas, para atingir esses dois
objetivos, os leões precisam de somar os três pontos na histórica difícil deslocação ao terreno do ABC.
"Não esperamos facilidades. É uma equipa com muita escola de andebol e que sabe muito bem o que
tem de fazer", alertou o técnico Hugo Canela, que poderá celebrar o título na próxima ronda.Do lado
da equipa da casa, o técnico Jorge Rito relembrou que os leões só têm uma derrota esta época no
campeonato (FC Porto) e um empate com o... ABC: "Se dizemos que vamos lutar pela vitória, não
estamos a ser irrealistas."Noutro jogo, Carlos Martingo vai defrontar o Avanca, a sua ex-equipa: "Fiz
um excelente trabalho no Avanca, abriu -se esta porta e eu aproveitei-a. Estou aqui com muito
orgulho."Quanto ao Benfica só entra em ação mais tarde nesta ronda, porque o Madeira SAD vai
defrontar hoje (13h00), na Grécia, o AEK Atenas, na 2ª mão das 'meias' da Challenge: perdeu em
casa por 29-21 no primeiro jogo.
 
01:03
 
Record
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I Divisão Feminina: Madeira SAD e Colégio de Gaia iniciam luta pela título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2018

Meio: ZeroZero.pt Online

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=219908

 
Este fim de semana, Madeira SAD e Colégio de Gaia dão início à final da I Divisão Feminina, disputada
à melhor de cinco jogos. Este sábado e domingo, os dois primeiros classificados da Fase Regular
defrontam-se por duas vezes, no Pavilhão do Funchal. Sandra Fernandes, treinadora das insulares
quer recuperar o cetro, que 'voou' para Gaia, mas está ciente da dificuldade da tarefa.
 
O Colégio de Gaia é uma equipa recheada de boas jogadoras, muito bem orientada pela professora
Paula Marisa e um clube com larga experiência nestas situações competitivas. Sabemos das
dificuldades que temos pela frente, tendo a consciência que qualquer uma das equipas tem hipótese
de se sagrar campeão nacional , afirmou a técnica das madeirenses, em declarações ao blog Andebol
Feminino Portugal, que também pretende que se volte a repetir uma casa cheia, à semelhança do ano
passado.
 
Do outro lado, está o Colégio de Gaia, atual campeão, que, na voz de Ana Gante, afirma ter a
esperança de conseguir partir para o terceiro jogo com dois resultados positivos na bagagem.
 
Serão dois jogos difíceis, pela qualidade do adversário e pelo ambiente que iremos encontrar. Temos
consciência do nosso trabalho realizado e estamos preparadas para enfrentar as dificuldades que nos
irão colocar. Viajamos para o Funchal com a esperança de regressar a Gaia com resultados positivos ,
afirmou a lateral das gaienses, citada pelo site da Federação de Andebol de Portugal.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
SondagemQUAL O SEU PROGNÓSTICO?MADEIRA SADEMPATECOLÉGIO GAIA
 
2018/04/28 03:19
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