Revista de Imprensa

1. Começa a luta para evitar a despromoção, Bola (A), 25-03-2017

1

2. Sporting à porta das ´meias´, Bola (A), 25-03-2017

2

3. «Temos a nossa dignidade», Bola (A), 25-03-2017

3

4. Agenda, Correio da Manhã, 25-03-2017

4

5. Portugal joga qualificação para o Europeu frente à Suíça em Loulé, DiáriOnline Algarve Online, 25-03-2017

5

6. Ficar na Europa é ambição de todos, Jogo (O), 25-03-2017

6

7. As minhas sugestões, Jornal de Notícias - Ataque, 25-03-2017

7

8. Andebol, Record, 25-03-2017

8

9. Andebol, Record, 25-03-2017

9

10. Benfica e FC Porto têm de ganhar na EHF, Record, 25-03-2017

10

11. Benfica e FC Porto têm de ganhar na EHF, Record Online, 25-03-2017

11

12. Benfica e FC Porto têm de ganhar na EHF, Sábado Online, 25-03-2017

12

A1

ID: 68788250

25-03-2017

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,29 x 12,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Começa a luta para
evitar a despromoção
O líder Avanca recebe o
Belenenses (4.1 na primeira
jornada do Grupo B do Nacional
masculino da I Divisão, que reúne
as oito equipas que vão lutar por
evitar a despromoção. Em Fafe
(7.°) todas as cautelas serão
poucas para evitar uma surpresa
do ISMAI (2.°), situação que viverá
igualmente o S. Mamede, último
classificado, que recebe, por sua
vez, os lisboetas do Boa-Hora.
Equilíbrio è o que se espera em
Braga, quando o Arsenal da
Devesa (5.°) receber os açorianos
da Horta (6.0).

CALENDÁRIO
Andebol 1 .9 1.1omada 9 Hoje
GruP0 »
AC Fafe-ISMAI
1.8. 00 h
Pavilhão Municipal, em Fafe
Avanca-Belenenses
isoo ld
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca
Arsenal Devesa-Sp. Horta
2100
Pavilhão Flávio Sa Leite, em Braga
Ac. Sáo Mamede-Boa Hora
72.00 h
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede Infesta
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Sporting à porta
das 'meias'
4 Se vencer gregos do Doukas,
garante próxima fase da Taça
Challenge
Os gregos do Doukas são o próximo
adversário do Sporting na Taça
Challenge, onde os leões entraram a
sonhar com o troféu. Até agora, a
equipa orientada por Hugo Canela
soma apenas vitórias e espera, por
certo, amealhar mais dois triunfos
este fim de semana. A semelhança
das duas eliminatórias anteriores, os
leões chegaram a acordo com a
formação grega para realizar em
Portugal as duas mãos dos quartos
de final e, neste caso, o palco
escolhido é o pavilhão do Ginásio do
Sul. Se passar esta ronda, o Sporting
já sabe que o adversário das meias
sairá do encontro que coloca frente a
frente os holandeses do JMS Hurry-Up e os eslovacos do HKM Sala.
Recorde-se que o Sporting foi a
primeira equipa portuguesa a vencer
uma competição europeia,
precisamente a Challenge, em 2010, e
que, no ano passado, o ABC
conseguiu fazer o mesmo.
EDITE DIAS

r%
CALENDÁ --9 Taça Challenge 1/4 final

*gale 1."mão'
AC Doukas-Sporting

15. 006

Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada

+ amanhã -Yr ',não'
Sporttng-AC Doutos

15.006

Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada
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«Temos a nossa dignidade»
Benfica e FC Porto jogam cartadas decisivas na Taça EHF o Paulo
Moreno, 'pivot' das águias, assume que Europa é foco principal
ror
EDITE DIAS
EM grande margem para
erros, FC Porto e Benfica
jogam esta tarde cartadas importantíssimas no
sonho europeu. O FC Porto tem de bater os dinamarqueses
do Midtjylland, enquanto na Luz,
o Benfica pode até garantir a passagem aos quartos& vencer os alemães do Melsungen e os espanhóis
do Anaitasuna não vencerem na
Fmlândia.
Muitas variáveis para equacionar, mas, no caso do Benfica, o caminho é apenas um,
dado que o campeonato está
praticamente perdido e também já está fora da Taça. «Apesar das coisas não terem cor=
rido como queremos nos
últimos jogos, a Taça EHF está
a correr muito
bem, temos
quatro jogos e
três vitorias.
Estou confiante, apesar de saber
que é um grupo difícil. Os alemães
são uma excelente equipa e para
poder ganhar temos de estar todos
ao mais alto nível em todos os mo
mentos do jogo.» A receita é de
Paulo Moreno, o pivot encarnado.

S

C.AUDIDARIO
+ Taça EHF Siomada • Roje

Paulo Moreno
assume a vontade
da equipa de
\
querer dar uma
alegria aos adeptos

0119Pc!
FC Porto-Aidtbiland (ixn
-r—jaes binas
pi¥9 Caixa. no Porto

que acrescenta: «Teoricamente são
a equipa mais difícil do grupo, são
do campeonato alemão onde existe uma grande cultura de andebol.
O jogo lá não correu bem, mas em
casa vamos retificar a nossa exibição. Tenho a certeza que teremos
uma boa casa, até porque a Seleção Nacional de futebol Joga a seguir e queria apelar às pessoas que
estejam no estádio, em Lisboa, que
nos vão apoiar.»
Para superar o adversário, não
é preciso bola mágica. «Temos
de entrar muito fortes no jogo.
Isto não é o ideal, é crucial.
É muito importante esta entrada em jogo», considera
o jogador de 24 anos. «Ao
longo de todo este tempo
temos tido o apoio dos
nossos adeptos, incansáveis. Estamos em dívida
para com eles e queremos
muito dar-lhes esta alegria. É assumido que este
ano temos tido alguns dissabores. A Taça EHF é o que
nos sobra. Queremos fazer algo
inédito. Já estamos na fase de
grupos, o que nunca tinha acontecido. Mas isto não significa que
abdicamos do campeonato.
to Apesar das coisas estarem mui$ to complicadas, pretendemos
lutar até ao fim para alcançar o
melhor lugar possível, até porque isso ditará a competição europeia da próxima época. E, além
disso, temos a nossa dignidade.
Temos de ter orgulho e dignificar
a camisola do Benfica da melhor
maneira possível.»

9,!D_

Benfica-Meisungen (Me)
Pavehao da Luz em Usboa

ISM bano

«É o jogo do tudo
ou nada!»
Hugo Laurentino não tem
duvidas sobre a importància
do duelo do FC Porto para a Taça
EHF. «É o Jogo de tudo ou nada.
Queremos ganhar. No fim, fazemos
as contas para saber se vamos ou
não passar. Para já, este é o nosso
unico objetivo», assume o guarda-redes. «Queremos estar nos
grandes palcos e todas as equipas
que lá estão jogam duas vezes por
semana. Quando entramos em
campo nunca pensamos no cansaço
mas em ganhar», garante. «O
Midtjylland é equipa forte, com bons
rematadores, que joga muito no
contra-ataque», sublinhou.

«Estamos cá para voltar
a pôr o Benfica onde merece»
O empate com o Aguas Santas, no inicio da fase final do campeonato, foi balde de água fria nas hipóteses já remotas
do Benfica na luta pelo titulo. Paulo Moreno reconhece que as coisas nem sempre correram bem. «Houve momentos
de jogos em que facilitámos e os argumentos dos adversários influenciaram o
desenrolar do resultado. Cada dube tem
a sua estratégia e o Benfica aposta na
formação. Eu sou um exemplo disso. Mas
só com formação não se pode exigir titulas e conquistas a longo prazo. As outras
equipas reforçaram-se muito bem, é verdade, mas com os nossos argumentos

fizemos grandes jogos. Crescemos coletivamente, porém, as coisas não correram
bem nalguns momentos e noutros tivemos falta de sorte», analisou o jogador que
representa as águias desde os escalóes
jovens. «No campeonato a situação está
muito complicada e estamos fora da Tata-,
lamentou. «Mas estamos cá para trabalhar e voltar a por o Benfica onde merece. Preferia estar noutra situação, claro,
mas houve alturas em que vacilámos e esses momentos pagam-se caro. Já houve
muitos fracassos, já tivemos grandes momentos. Ganhámos a Supertaça. Tem sido
agridoce», rematou.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
18h00
FC Porto-Midtjylland, 5.a
jornada do Grupo B da EHF
Cup, no Dragão
AMANHA
FUTSAL
20h45

.
Fundão-Sporting, 21.a jornada
do campeonato nacional, no
Pavilhão Municipal do Fundão
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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O pavilhão municipal de Loulé vai acolher, no dia 7 de maio, o jogo Portugal-Suíça, da 4.ª jornada de
apuramento para o Campeonato Europeu de andebol de seniores masculinos, que se disputa na
Croácia, em 2018.
Com duas jornadas disputadas no grupo 5 desta fase de apuramento, Portugal soma apenas um
ponto, fruto do empate caseiro com a Eslovénia (26-26), na 2.ª ronda, depois de na jornada inaugural
ter sido derrotado na Alemanha (35-24), que lidera a tabela (4 pontos).
Os bilhetes custam 3 euros e já estão à venda através da rede de distribuição Blueticket (postos de
venda física e digital, Fnac.pt e Worten.pt), anunciou a Federação de Andebol de Portugal.
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Hugo Laurentino admite que o jogo de hoje frente ao Midtjylland é de "tudo ou nada"

FC Porto e Benfica continuam a lutar pelos quartos de
final da EHF e o Sporting já aponta às meias-finais da Challenge

Ficar na
é
ambição de todos
FC Porto, Benfica e
Sporting, as três equipas
portuguesas ainda
presentes nas provas
europeias de andebol,
jogam o seu futuro hoje e
amanhã. Para dragões e
leões, pode ser decisivo
AUGUSTO FERRO

***Serão quatro jogos internacionais e todos em Portugal.
Para aTaça EHF, o FC Porto recebe o Midtjylland e aquele
que perder (ou ambos, caso
empatem) fica de fora da fase
seguinte. A situação no grupo
é tão complicada que tem ainda de esperar que o Granollers
nào pontue em Goppingen,
equipa alemã já apurada para

os quartos de final. Hugo Laurentino recorda que os dragões
perderam ao visitar o décimo
do campeonato dinamarquês,
mas controlaram durante
muito tempo: "É um jogo de
tudo ou nada. Queremos repetir os bons 45 minutos que fizemos lá e prolongá-los aos
60, fazendo um jogo completo ao mais alto nível."
O Benfica recebe o Melsungen, décimo na Bu ndesliga, no
embate entre as equipas que
lideram o Grupo D, e precisa
de pontuar, pois o espanhol
Anaitasuna está na corrida e
visita o frágilCocks, que ainda
não pontuou, para na derradeira jornada, a 1 de abril, receber o Benfica. "Já os conhece-

Sporting faz
os dois
jogos em
casa, no
Pavilhão do
Ginásio do
Sul, em
Almada,

hoje e
amanhã,
contra os
gregos do
Doukas

mos e sabemos que são uma
equipa muito forte. Vai ser
como uma final", destacou o
técnico Mariano Ortega.
Na Taça Challenge, e já nos
quartos de final, está o Sporting, que decide a eliminatória
hoje e amanhã, fazendo as
duas màos em Almada. Os gregos do Doukas, quintos no seu
campeonato, são o adversário.
Os leões vêm de oito vitórias
(cinco para o CampeonatoNacional , uma para aTaça de Portugal e duas na Challenge) e
estão confiantes. "Lutamos
por três objetivos e queremos
vencer esta competição, para
dar uma alegria aos sócios",
adiantou o treinador Hugo
Canela.
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As minhas sugestões
J
oão Pinto ANDEI3OUSTA DO SPOWING

2

Ouvir música. É algo
que me ajuda muito a
relaxar. Gosto especialmente
da banda norte-americana
"Foo Fighters". A música "The
Pretender. do álbum "Echoes,
Silence, Patience & Grace". é a
minha preferida.

fantástica e tem paisagens
lindissimas, que merecem ser
conhecidas. O bom tempo, a
tranquilidade e o mar são as
coisas que mais aprecio.

3

1

Conhecer Nos a Iorque,
nos Estados Unidos da
América. É o meu destino de
sonho, porque é a cidade que
qualquer pessoa gostaria de
visitar e de conhecer pela sua
grandeza e cultura.

Ir ao cinema. É um
bom programa para
fazer nos tempos livres. Gosto
de filmes que retratem
momentos antepassados e
também de comédias. Sem
duvida que o meu preferido é
"O gladiador".

Praticar desporto.
Gosto de praia. de sol e
de mar. Por isso, sempre que
posso, tento praticar
bodyboard. Também gosto
muito de jogar andebol de
praia. Sempre que posso,
adoro fazer estes dois
desportos.

4

Passear por toda a
Costa Vicentina. Não é
possível referir apenas um
local, porque toda a região é

Susana Silva
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ANDEBOL O Guadalajara, de
Filipe Martins (1 golo), venceu (2726) ontem na receção ao Villa de
Aranda, em jogo da 22° ronda da
Liga Asobal (Espanha), e subiu ao
10° bwr, empatado (18 pts.) com
Valladolid. Comanda o Barça (42).
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ANDEBOL. A assembleia geral da

federação (FAP) é a 1 de abril
(10h30), em Lisboa, para apreciar e
votar o Relatório e Contas de 2016.
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Benfica e FC Porto têm de ganhar na EHF
El O Benfica e o FC Porto jogam
hoje para a Taça EHF, respetivamente no Grupo D e B, sem margem para erro. As águias têm de
vencer os alemães do Melsungen
e os dragões precisam de ganhar
aosdinamarquesesdo Midtjylland,
naquela que será a penúltima jor nada da fase de grupos da prova
europeia.
Em declarações à BTV, Mariano Ortega, treinador do Benfica,
está ciente das responsabilidades: "Já conhecemos o adversá-

rio e sabemos que é forte fisicamente, com jogadores muito altos. Vai ser um bom jogo, como se
fosse uma final para o Benfica.
Temos a possibilidade de nos
qualificarmos. Sabemos que vai
ser difícil, mas jogamos em casa."
Já o FC Porto está ainda entpior
situação que o Benfica. O guardaredes Hugo Laurentino só quer
um resultado: "Este é um jogo de
tudo ou nada. Nós queremos ganhar os próximo dois jogos, a começar já por este em casa. "

TAÇAEHF
GRUPO B - s.• jornada
FC PORTO (POR) 18h00 MICITMAND (DIN)
GR4NOUIRS(ESP)amanhã GOPPINGEN (ME)

2010, têm tudo para passar às
meias-finais, com jogos marcados para hoje e amanhã (ambos às
15h00) no Pavilhão do Ginásio do
Sul, emAlmada.

GRUPO D -5.•ornada

Campeonato dos últimos
O Grupo Bdocampeonato iniciase hoje, nas decisões quanto à
manutenção, com os jogos AC
Na Challenge, o Sporting tem a Fafe-MaialSM.AleAvanca-Beletarefa mais facilitada, dada a fra- nenses (ambos às18h00), e Arse gilidade dosgregos do Doukas. Os nal -Sp. Horta e São Mamede- Boa
leões, vencedores do troféu em Hora (ambos às 21h00). o A.R.
BENFICA (POR) 16h00 ME1SUNGEN (ALE)
COCKS (FIN) amanha ANAITASUNA (ESP)
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Sem margem para erro
O Benfica e o FC Porto jogam hoje para a Taça EHF, respetivamente no Grupo D e B, sem margem
para erro. As águias têm de vencer os alemães do Melsungen e os dragões precisam de ganhar aos
dinamarqueses do Midtjylland, naquela que será a penúltima jornada da fase de grupos da prova
europeia.
Em declarações à BTV, Mariano Ortega, treinador do Benfica, está ciente das responsabilidades: "Já
conhecemos o adversário e sabemos que é forte fisicamente, com jogadores muito altos. Vai ser um
bom jogo, como se fosse uma final para o Benfica. Temos a possibilidade de nos qualificarmos.
Sabemos que vai ser difícil, mas jogamos em casa."
Continuar a ler
Já o FC Porto está ainda em pior situação que o Benfica. O guarda-redes Hugo Laurentino só quer um
resultado: "Este é um jogo de tudo ou nada. Nós queremos ganhar os próximo dois jogos, a começar
já por este em casa. "
Na Challenge, o Sporting tem a tarefa mais facilitada, dada a fragilidade dos gregos do Doukas. Os
leões, vencedores do troféu em 2010, têm tudo para passar às meias-finais, com jogos marcados para
hoje e amanhã (ambos às 15h00) no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.
Campeonato dos últimos
O Grupo B do campeonato inicia-se hoje, nas decisões quanto à manutenção, com os jogos AC FafeMaia ISMAI e Avanca-Belenenses (ambos às 18h00), e Arsenal-Sp. Horta e São Mamede-Boa Hora
(ambos às 21h00).
Autor: Alexandre Reis
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Sem margem para erro
Por Record
O Benfica e o FC Porto jogam hoje para a Taça EHF, respetivamente no Grupo D e B, sem margem
para erro. As águias têm de vencer os alemães do Melsungen e os dragões precisam de ganhar aos
dinamarqueses do Midtjylland, naquela que será a penúltima jornada da fase de grupos da prova
europeia.Em declarações à BTV, Mariano Ortega, treinador do Benfica, está ciente das
responsabilidades: "Já conhecemos o adversário e sabemos que é forte fisicamente, com jogadores
muito altos. Vai ser um bom jogo, como se fosse uma final para o Benfica. Temos a possibilidade de
nos qualificarmos. Sabemos que vai ser difícil, mas jogamos em casa."Já o FC Porto está ainda em
pior situação que o Benfica. O guarda-redes Hugo Laurentino só quer um resultado: "Este é um jogo
de tudo ou nada. Nós queremos ganhar os próximo dois jogos, a começar já por este em casa. "Na
Challenge, o Sporting tem a tarefa mais facilitada, dada a fragilidade dos gregos do Doukas. Os leões,
vencedores do troféu em 2010, têm tudo para passar às meias-finais, com jogos marcados para hoje
e amanhã (ambos às 15h00) no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.Campeonato dos últimosO
Grupo B do campeonato inicia-se hoje, nas decisões quanto à manutenção, com os jogos AC Fafe-Maia
ISMAI e Avanca-Belenenses (ambos às 18h00), e Arsenal-Sp. Horta e São Mamede-Boa Hora (ambos
às 21h00).
04:45 por
Record
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