


Revista de Imprensa

1. Andebol - Bruno Gaspar no Boa Hora, Bola (A), 16/02/2018 1

2. Andebol - Fafe atribui subsídio de 85 mil euros ao AC Fafe, Correio do Minho, 16/02/2018 2

3. Andebol feminino - Didáxis, Maiastars e Cale vencem Torneio Prof. Manuel Ribeiro, Correio do Minho,
16/02/2018

3

4. Andebol - Sismaria junta 150 pessoas em torneio de Carnaval, Diário de Leiria, 16/02/2018 4

5. Surf - Já são conhecidos os nomeados para a Gala do Desporto da Nazaré, Diário de Leiria, 16/02/2018 5

6. Andebol - Madeira SAD acredita no sonho dos ´quartos´, Diário de Notícias da Madeira, 16/02/2018 6

7. Andebol - Ferraz bate o Kiel, Jogo (O), 16/02/2018 7

8. Andebol, Record, 16/02/2018 8

9. Andebol - Europeus muito pretendidos, Record, 16/02/2018 9

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 6,61 x 14,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73621877 16-02-2018

Bruno Gaspar 
no Boa Hora 
-) Internacional júnior emprestado 
pelo Sporting, face à concorrência 
de extremos-esquerdos 

O jovem internacional júnior Bruno Gaspar 
rumou ao Boa Hora, por empréstimo do 
Sporting, e pode ser já opção para Luís 
Santana amanhã, na deslocação ao ISMAI. 
Extremo-esquerdo, Gaspar foi lançado a 
época passada por Zupo Equisoain para 
complementar aquele posto específico 
que, face à lesão de Pedro Solha, tinha 
apenas Ivan Nikcevic. Acabou por somar 
minutos e conquistar o título do Andebol 1 e 
a Taça Challenge. Esta época, com a concor 
rência de Nikcevic, Felipe Borges e Solha, o 
jovem de 19 anos acabou por participar em 
9 jogos do campeonato. Formado no 
Almada, onde se iniciou em 2005, rumou 
ao Belenenses em 2010 e mais tarde no 
Sporting em 2013 como juvenil. H. C. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Fafe, Raul Cunha, visitou,
o Andebol Clube de Fafe para
formalizar a assinatura de um
protocolo que atribui 85 mil eu-
ros ao clube, subsídio aprovado,

por unanimidade, em reunião de
câmara. Artur Magalhães, presi-
dente do Andebol Clube de Fafe,
agradeceu “o apoio contínuo do
município de Fafe, que é um dos
nossos maiores pilares e só te-
mos que agradecer e mostrar a
nossa total disponibilidade para
manter e reforçar esta boa rela-

ção. O Andebol Clube de Fafe
tem 230 atletas, 4 equipas a dis-
putar o Campeonato da I Divi-
são, os seniores no patamar mais
alto e temos também trazido, pa-
ra Fafe, a organização de jogos
de relevo. Esperamos nos próxi-
mos tempos, e lançando aqui já
o repto, trazer a Fafe algo ainda

de mais substantivo, porque sa-
bemos que, em Fafe, muita gen-
te gosta de andebol”.

Já Raul Cunha aproveitou para
felicitar o clube pelo esforço, de-
dicação e óptimos resultados al-
cançados, mas principalmente
pela contínua aposta na forma-
ção: “o AC Fafe é um clube im-

portante para o concelho, não só
pelos resultados alcançados, mas
também pela crescente adesão e
formação de jovens. A vinda da
câmara ao AC Fafe é uma forma
de demonstrar o apoio e reco-
nhecimento que o município tem
pelas instituições desportivas do
concelho”.

Fafe atribui subsídio de 85 mil euros ao AC Fafe
AUTARQUIA liderada por Raul Cunha visitou o Andebol Clube de Fafe para formalizar um protocolo que atribui verba de 85 mil
euros ao clube, que o presidente encara como sendo um dos mais representantes do concelho.

DR

Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, visitou o Andebol Clube de Fafe para formalizar a assinatura de um protocolo que atribui 85 mil euros de apoio à colectividade
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ANDEBOL FEMININO
| Sampaio Azevedo | 

As equipas da Didáxis, em juve-
nis, Maiastars, em iniciados, e
Cale, em infantis, conquistaram
o XIV Torneio de Andebol Fe-
minino Prof. Manuel Ribeiro,
que se realizou em Esposende,
organizado pelo Centro Social
da Juventude de Mar e pela Câ-
mara Municipal de Esposende.

O torneio envolveu mais de
duas dezenas de equipas, num
total de mais de quatrocentos
atletas nas categorias de infantis,
iniciados, juvenis e veteranos.
Os jogos decorreram nos pavi-
lhões das escolas António Cor-
reia de Oliveira e Secundária
Henrique Medina, em Esposen-
de, e no Pavilhão de Mar, onde
decorreu a final entre a Juve Mar
e a Didáxis. Esta final era aguar-
dada com muita expectativa da-
da a qualidade das equipas. 

Logo à partida, a Juve Mar ini-
ciou na liderança, mas aos pou-
cos e de uma forma segura e
consistente, as meninas da Didá-
xis foram tomando conta o jogo.
Depois de estarem a perder por
3-2, começaram a recuperação
impondo, até ao final da primei-

ra parte, uma diferença de três
golos. A equipa da beira mar
acusou algum nervosismo que se
reflectia na perda do passe e no
desacerto na finalização.

Na segunda parte, quando to-
dos pensavam numa reacção po-
sitiva da Juve Mar, a consolida-
ção e o avanço das atletas fama-
licenses foi-se dilatando, aca-
bando com uma diferença de no-
ve golos, e com o resultado final

de 13-23. A vitória assenta bem
à Didáxis, fruto do dinamismo
ao longo do jogo, acerto, e do-
mínio manifestado. À Juve Mar
faltou alguma confiança, para
além de ter encontrado uma
guarda-redes intransponível.

No final, o presidente do Cen-
tro Social da Juventude de Mar,
Fernando Cepa, referiu ser uma
“grande honra ter estas equipas
connosco” e manifestou a sua

“satisfação” às equipas que trou-
xeram uma “qualidade ao ande-
bol praticado”. Agradeceu à Câ-
mara Municipal de Esposende
“pelo grande empenho que deu a
este torneio, sem o qual era im-
possível atingir a qualidade al-
cançada”. 

Por sua vez, o vereador do
Desporto, Rui Losa deixou uma
palavra de agradecimento ao
CSJ Mar pela organização, lem-

brou que o andebol faz parte da
aposta ao nível do desporto da
câmara, já que este projecto se
integra no Plano de Desenvolvi-
mento Desportivo de Esposen-
de, pelo que garantiu todo o
apoio à próxima edição.

Didáxis, Maiastars e Cale vencem
Torneio Prof. Manuel Ribeiro
PROVA EM ESPOSENDE juntou mais de duas dezenas de equipas de andebol feminino, num total 
de mais de 400 atletas, nas categorias de infantis, iniciados, juvenis e veteranos.

DR

Equipa da Didáxis conquistou a vitória no escalão de juvenis

+ prémios
INFANTIS
Melhor Jogadora: Sofia
Oliveira (Maiastars)
Melhor guarda-redes:
Beatriz Silva (Maiastars)
INICIADOS
Melhor Jogadora: Emília
(Xico Holanda)
Melhor guarda-redes: 
Maria Costa (Xico Holanda)
JUVENIS
Melhor Jogadora: Inês 
Viana (Juve Mar)
Melhor Guarda redes: 
Beatriz Rocha (Juve Mar)

Classificações
INFANTIS
1.º Cale; 2.º Maiastars A;
3.º Maiastars B; 4.º ABC;
5.º Didáxis; 6.º Juve Mar
INICIADOS
1.º Maiastars; 2.º Feirense;
3.º Cale; 4.º Didáxis; 
5.º Xico Holanda; 6.º ABC
JUVENIS
1.º Didáxis; 2.º Juve Mar A;
3.º Cale; 4.º Maiastars; 
5.º Juve Mar B; 6.º ABC.
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Sismaria junta 150 pessoas
em torneio de Carnaval

LEIRIA Para promover e divul-
gar a modalidade de andebol e
o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, o Atlético Clube
da Sismaria organizou, no fim-
de-semana passado, o 2.º Tor-

neio de Carnaval – Professor
José Violante, direccionado aos
atletas mais novos. 

O torneio contou com a par-
ticipação das equipas GAPor-
talegre, FC Belenenses, NA Sa-
mora Correia, para além da
equipa da casa, envolvendo
cerca de 150 pessoas. |

Torneio juntou cerca de 150 pessoas na Sismaria

Andebol
Torneio de Carnaval

DR
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A Comissão de Avaliação da
Gala do Desporto 2018 divul-
gou os nomeados para a Gala
de Desporto da Nazaré, evento
promovido pela Câmara Mu-
nicipal agendado para 16 de
Março, no Cine-teatro da Na-
zaré.

Mais de quatro dezenas de
nomeados, entre atletas, trei-
nadores, dirigentes, associa-
ções, clubes ou figuras que têm
dado o seu contributo para a
criação de apetências para a
actividade física ou criado as
condições para a progressão e
a obtenção de resultados do
treino desportivo estarão à vo-
tação do público, a partir da
próxima segunda-feira, em vo-
tacoes.cm-nazare.pt.

Esta é a primeira Gala orga-
nizada pelo município e que
tem como objectivo a “distin-
ção do mérito desportivo, o in-
centivo à prática desportiva e
a continuação do trabalho de-
senvolvido por treinadores,
preparadores físicos, dirigentes,
atletas, agentes desportivos e
pelas entidades que, no conce-

lho, se dedicam às várias mo-
dalidades, e que são responsá-
veis pela formação de centenas
de atletas, muitos dos quais se
encontram, actualmente, ao
serviço de Selecções Nacionais,
ou Clubes Profissionais de todo
o país e até mesmo no estran-
geiro”, diz Manuel Sequeira, ve-
reador da área do Desporto na
Câmara Municipal.

Na categoria de Associação
ou Clube Desportivo estão no-
meados a Associação de Kick-
boxing Fernando Paulo, o
Clube de Desportos Alternati-
vos da Nazaré e o Clube Taek-
wondo da Nazaré. Para equipa
do ano a escolha vai recair na

equipa de Iniciados Femininos
da Associação Externato Dom
Fuas Roupinho 2016/2017 (an-
debol), na equipa de Iniciados
Masculinos do Grupo Despor-
tivo 'Os Nazarenos' 2016/2017
(futebol) ou na equipa de Mini
Esperanças do Patinamar Na-
zaré Clube (patinagem artís-
tica). 

Amélia Esperança, do Clube
de Taekwondo da Nazaré, An-
dreia Silva, do Clube de Des-
portos Alternativos da Nazaré,
e Daniel Conceição, do Clube
de Atletismo da Nazaré, estão
nomeados para dirigente do
ano. Para atleta masculino do
ano, em modalidade individual,

estão nomeados António Car-
doso (bodyboard), do Clube de
Desportos Alternativos da Na-
zaré, Dino Carmo (bodyboard),
do mesmo clube, e Marco Aço
(jiu jitsu brasileiro), da  Red
House Association.

Há ainda nomeações para
atleta masculino do ano, em
modalidade colectiva, onde es-
tão nomeados, entre outros, Ri-
cardo Esgaio, actualmente jo-
gador do Sporting Clube de
Braga, e para atleta feminina
do ano, na qual se insere Teresa
Almeida, na modalidade de bo-
dyboard. 

As votações contemplam
ainda treinador do ano (moda-
lidade individual e colectiva),
atleta revelação do ano (mo-
dalidade individual e colectiva),
desporto escolar, ética no des-
porto e homenagem carreira.
Para evento desportivo do ano
estão nomeadas a 43.ª Meia
Maratona Internacional da Na-
zaré (atletismo), a 30.ª Nazaré
Cup (andebol) e a 34.ª Prova de
Mar - Joaquim Bernardo Sousa
Lobo (natação). 

Emílio Peixe, Inácio Carmo e
Joaquim Murraças concorrem
para figura desportiva. |

Já são conhecidos os 
nomeados para a Gala 
do Desporto da Nazaré 
Março Votações para a primeira Gala do Desporto organizada pelo município da
Nazaré arrancam segunda-feira

Nomeados Teresa Almeida e Dino Carmo (bodyboard)

DRSurf
Votação
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*MODALIDADES 

Capitão da SAD madeirense, Luís Carvalho admite que a equipa está motivada para passar a eliminatória. 

Madeira SAD acredita 
no sonho dos 'quartos' 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Missão difícil mas não impossí-
vel aguarda o Madeira Andebol 
SAD amanhã, quando às 17 ho-
ras, no principal palco do ande-
bol da madeirense, o Pavilhão do 
Funchal, receberem os eslovacos 
do MSK Povazsha Bystrica, en-
contro relativo à segunda mão 
dos oitavos-de-final da Taça 
Challenge 2017/2018, uma parti-
da que será dirigida por um du-
pla vinda da Suécia, Andrej 
Smailagil e Sandro Smailagil. O 
delegado será Jean Dubedout de 
França. 

Depois da derrota em Bystrica 
por 25-23, não resta aos andebo-
listas comandados pelo técnico 
Paulo Fidalgo senão darem a 
volta a esta desvantagem de 
`apenas' duas bolas e fazer a fes-
ta entres os seus adeptos que 
tudo indica irão esgotar a lota-
ção daquele recinto. Um jogo 

MADEIRENSES 
RECEBEM AMANHÃ 
PELAS 17 HORAS OS 
ESLOVACOS DO MSK 
POVAZSHA BYSTRICA 

que se prevê muito competitivo, 
mas onde de novo se acredita 
que a formação da Madeira tem 
todas as condições para de novo 
superar este difícil objectivo, 
contando para isso com a ajuda 
dos adeptos, tal corno destacou à 
reportagem no DIÁRIO o capi-
tão da equipa, Luís Carvalho. O 
experiente guarda-redes destaca 
a motivação e vontade do grupo 
de trabalho para esta partida. 

Capitão Luís Carvalho 
quer casa cheia 
"O que podemos destacar nesta 
altura é que todo o grupo de tra- 

balho está absolutamente focado 
desde logo em vencer esta parti-
da e depois lutarmos até ao últi-
mo segundo por anular a vanta-
gem do nosso adversário", admi-
tiu o guarda-redes e capitão da 
formação madeirense Luís Car-
valho. 

"Basta cada um de nós melho-
rar um pouco o que fizemos no 
encontro da primeira mão, na 
Eslováquia, e tenho a certeza 
que estaremos mais perto do su-
cesso. Não vai ser fácil, o Bystri-
ca tem uma boa equipa, mas nós 
perseguimos o sonho de colocar 
o Madeira Andebol SAD na eli-
minatória seguinte. Contamos 
com a nossa motivação, mas 
contamos sobretudo com o 
apoio dos nossos adeptos. Tem 
sido assim em todos os momen-
tos, acreditamos também que 
este sábado darão uma ajuda de-
terminante por isso desejo ver o 
Pavilhão do Funchal bem cheio", 
concluiu. 

• • • 

Presidente da 
Federação vem apoiar 

O presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, Miguel 
Laranjeiro vai estar amanhã no 
Pavilhão do Funchal para assistir 
a esta importante partida. Miguel 
Laranjeiro faz questão marcar 
presença para reforçar o seu 
apoio aos madeirenses na Taça 
Challenge onde relembre-se nas 
duas últimas temporadas teve no 
ABC e Sporting os vencedores. 

Radim Chudoba o mais 
perigoso finalizador 

Nasceu na República Checa o 
mais finalindor andebolista do 
Bystrica. Radim Chudoba tem 
sido nesta edição da Challenge 
um verdadeiro artilheiro e um 
dos jogadores a ter em conta este 
sábado. Com  a camisola 15, na 
primeira-mão marcou 9 golos aos 
madeirenses. Na ronda anterior 
frente ao Loven de Montenegro 
apontou 17 golos nos dois jogos. 

Kransnodar e Berchen 
já estão apurados 

Esta eliminatória já conta com 
duas equipas apuradas para os 
quartos de final. Os russos do 
Krasnodar que eliminaram os 
Bósnios do Mostar, 27-39 em 
Mostar em 28-30 na Rússia 
vitória do Mostar. O Berchen do 
Luxembrugo eliminou o 
Zaporzhye da Ucrania com 
vitória fora por 34-29 e vitória 
no Luxemburgo por 31-30. 
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411/ 1111XIMITOPKR20 
João Ferraz alcançou uma sa-
borosa vitória, pelo Wetzlar, 
por 25-26, em casa do presti-
giado Kiel, em jogo da Bun-
desliga de andebol. O lateral-
direito português fez três go-
los em cinco remates e foi o 
terceiro marcador da equipa, 
que, com este triunfo, subiu 
ao nono posto da liga, enquan-
to o Kiel manteve o quarto. 
Para aTaça da Turquia, Sérgio 
Barros fez seis golos pelo Ni-
lufer (em sete remates), fren-
te ao Besiktas, mas não foi 
suficiente para evitar a derro-
ta e a eliminação (35-25) na 
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ANDEBOL A Seleção de sub-
18 já se encontra em São Pedro 
do Sul para preparar o Europeu 
da Croácia (agosto). O 
selecionador Paulo Pereira está 
a observar vários jogadores 
para uma seleção final. 
Portugal jogará, entretanto, 
três particulares com a 
Roménia no Torneio de Santa 
Cruz da Trapa, cilas 16, 17 e 18, 
em São Pedro do Sul. 
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ANDEBOL 

Europeus muito 
pretendidos 
®França, Espanha e Bélgica 
fazem parte de uma das três 
candidaturas à organização do 
Europeu de 2022. Dinamarca e 
Suíça, e Hungria e Eslováquia 
completam os pretendentes, 
cuja decisão será divulgada em 
junho. As candidaturas para 
2024 terão as mesmas duplas Di-
namarcaiSukae Hungria / Eslo-
váquia, mais a Alemanha. o 
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