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Notícias de desporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09e89b07-033c-4850-b0ea-

398a75489698&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- Augusto Baganha foi ontem ao Parlamento acusar o secretário de Estado do Desporto de ingerência
no IPJ
- Benfica e Braga vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto e interpor providências cautelares
para suspenderem a decisão do Conselho de Disciplina
- Luisão passa a dirigente desportivo
- Inácio rescinde no Sporting
- Manchester United eliminado na Taça da Liga
- FCP vs Sporting em andebol, hoje
- Mundiais de Estrada, ciclismo, na Aústria
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ANDEBOL 

Clássico de alto nível no Dragão 
--> FC Porto e Sporting só têm vi-
tórias no campeonato; ambos 
prometem lutar por mais uma 

FC Porto e Sporting anteveem 
um confronto de alto nível, esta 
noite, no Dragão Caixa. Um clás-
sico na 5.a jornada do campeona-
to nacional, entre o 2.2  (FC Porto) 
e 3.2  (Sporting) classificados. «Os 
resultados positivos dão ânimo. 
Agora temos um clássico, um jogo 
muito difícil contra uma equipa 
que não tem derrotas e, por isso, 
está motivada. Vai ser um jogo de 
altíssimo nível», avaliou Hugo Ca- 

EDUARDO OLIVEIRA/ASF 

Dragões e leões defrontam-se esta noite 

CALENDÁRIO 

4 Hoje 4 1.a jornada 
AC Fafe-Fermentões 21.00 h 
Pavilhão Municipal de Fafe  

3  5.' jornada  
FC Porto-Sporting 20.30 h 
Dragão Caixa, no Porto 
Benfica-Avanca 21.00 h 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca 

nela, técnico dos bicampeões na-
cionais, que só têm triunfos esta 
época e também venceram na Liga 
dos Campeões, no último fim de 
semana. «As expectativas são 
boas. Queremos ganhar e fazer 
um bom jogo. O Sporting é um 
adversário forte», contrapôs Rui 
Silva, jogador dos dragões, tam-
bém sem derrotas. 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
FC Porto-Sporting 
Campeonato Nacional. 5a jor-
nada. Dragão Caixa. 20h30 

AMANHÃ 

FUTEBOL - LIGA 
Desp. Chaves-Benfica 
Est. Mun. Chaves. 20h15 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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ANDEBOL 
| Redacção | 

O AC Fafe recebe hoje, às 21
horas, o Fermentões, em jogo a
contar para a primeira jornada
do Andebol 1.

O calendário avança já no
próximo fim-de-semana para a
quinta jornada, tendo este, a
contar para a primeira ronda,
sido adiado a pedido da forma-

ção vimaranense, que subiu es-
ta época ao escalão maior.

Com três jogos disputados,
ambos os clubes minhotos têm
3 pontos, equivalentes a três
derrotas, ocupando os dois últi-
mos lugares da tabela classifi-
cativa. Ambas as equipas são
orientadas por reinadores que
fizeram carreira no ABC: Vic-
tor Tchikoulaev no AC Fafe e
José Vieira no Fermentões.

Acerto da primeira jornada

AC Fafe-Fermentões
hoje às 21 horas
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ASE\ A 
ANDEBO'__ 
I Divisão - Jogo em atraso 
da ta jornada: AC 
Fafe-Fermentões, 21h00 -
Jogos antecipados da 5.3  
Jornada: FC 
Porto-Sporting, 20h30; 
Avanca-Benfica, 21h00. 

Mundiais de Estrada, 
a decorrer em Innsbruck, 
na Áustria, com 
a participação de ciclistas 
portugueses. 

FUTEBOL 

Premier League League 
International Cup: 
Southampton-FC Porto B, 
19h00, no Staplewood 
Campus, na Inglaterra. 
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BENFICA 
ESTA NOITE 
EM MANCA 
Águias anteciparam o jogo 
da quinta jornada para uma 
noite em que também se 
disputa o AC Fafe-Fermen-
tões da... primeira ronda 

••• Para além do clássico do 
Dragão Caixa, esta noite há 
mais dois jogos do Campeona-
to Nacional da I Divisão. Em 
Avanca, às 21h00, em situação 
de jornada invertida, joga o 
Benfica, numa partida refe-
rente à quinta ronda e que 
marcará o regresso à competi-
ção de Pedro Seabra, que tem 
estado parado devido a lesão. 
Também o francês Kevynn 
Nyokas voltará à lista de con-
vocados de Carlos Resende. 
Recorde-se que a equipa en-
carnada já leva cinco rondas 
disputadas, uma vez que no 
sábado recebeu e venceu oAr-
senal, em partida antecipada 
da sétima jornada, a pedido 
dos minhotos.Ainda esta noi-
te, igualmente às 21h00, e 
para fechar as contas daj orna-
da inaugural, jogam AC Fafe e 
Fermentões. — R 

***Carlos Ruesga, campeão 
mundial por Espanha em 
2013, está a ter um início de 
época fulgurante. Depois de 
ter dado a vitória ao Sporting, 
na Rússia, frente ao Medvedi 
(22-23), na marcação de um 
livre de nove metros já com o 
tempo de jogo terminado, 
viu esse golo ser considerado 
o melhor da segunda jornada 
da Liga dos Campeões. De 
resto, em duas rondas, este é 
o segundo destaque do cen-
tral, que na primeira jornada 
fez o segundo melhor golo, 
num encontro frente aos ma-
cedónios do Metalurg, numa 
vitória caseira por 34-26.+ 
Ruesga, de 33 anos, recorde-
se, passou por Covadonga, 
Portland San Antonio, Ade-
mar León, Veszprém e Barce-
lona antes de chegar ao Spor-
ting. --a.o. 

VIST -  A LUPA • • 

20 18%=t 
TROFÉUS 

Taça 
Portugal 

Taça Liga 

Campeonato 

Campeonato 

Supertaça 

Taça Challenge Taça 
Portugal 

Na temporada passada o Sporting ganhou os dois jogos no Dragão Caixa 

Com lotação esgotada, FC Porto e Sporting jogam esta noite (20h30) no Dragão Caixa, 
num duelo entre as duas equipas mais tituladas de Portugal e que estão a viver um bom momento 

Clássico em grande forma 
O Sporting, bicampeão 
nacional, vindo de uma 
moralizadora vitória na 
Rússia para a Champions e 
só com vitórias no Andebol 
1, visita um FC Porto 
igualmente entusiasmado 
e 100% vitorioso 

atnounsasúlzs 
*** O Dragão Caixa é esta 
noite palco do primeiro gran-
de clássico do Campeonato 
Nacional. A partir das 20h30, 
FC Porto e Sporting, as equi-
pas com mais conquistas em 
Portugal, medem forças em 
jogo antecipado da quinta jor-
nada do Andebol 1. Os leões, 
pela terceira época consecuti-
va treinados por Hugo Canela 
- embora na primeira tenha 
pegado na equipa apenas em 
fevereiro, após a saída de Zupo 
Equisoain -, apresentam-se 
no Dragão Caixa após uma im-
portante vitória na Rússia, 
para a Liga dos Campeões, e 
quatro triunfos em igual nú-
mero de jogos do campeonato. 
Pela frente terão um conjunto 
azul e branco renovado, com 
um novo técnico, o sueco  

Magnus Andersson, e tam-
bém 100% vitorioso no cam-
peonato. 
"A equipa está confiante, 

estápreparada. Sabemos aqui-
lo que queremos e estamos a 
trabalhar forte", disse Rui Sil-
va. "Temos consciência daqui-
lo que queremos, que é ganhar 
e fazer um bom jogo. Temos 
vindo a trabalhar para isso", 
continuou o central, referin-
do: "O Sporting é um adversá-
rio forte, sabemos as qualida-
des que eles têm e, este ano, 
ainda se reforçaram em alguns 
postos. Sabemos aquilo que 
vamos defrontar e estamos 
preparados." 

Pelo-lado dos verdes e bran-
cos falou Canela, recordando a 
vitória de sábado (23-22 frente 
ao Medvedi, em Chekhov): 
"Os resultados positivos dão 
sempre ânimo. Fiquei muito 
satisfeito pela forma como re-
sistimos às contrariedades e 
lutámos pela reviravolta." Vi-
rando-se para o clássico desta 
noite, o técnico admitiu ter 
pela frente "umjogo muito di-
fícil, contra uma equipa que 
não tem derrotas e por isso 

A equipa está 
confiante, está 
preparada. 
Sabemos aquilo 
que queremos e 
estamos a 

hllhar forte" 
Rtd Sihra 
Jogador do FC Porto 

"Este é um FC 
Porto muito difícil 
de ultrapassar, 
mas sabemos que 
somos capazes de 
o fazer" 
HugoCanela 
Treinador do Sporting 

está muito motivada", anali-
sando assim o adversário: "É 
um FC Porto muito disciplina-
do, assertivo, confiante e com 

PC PORTO SPORTING 
JOGOS 

41&;' 
VITÓRIAS 

4  ffli~21. 
GOLOS MARCADOS 

146111111~11.11;';>:Z', 132 
GOLOS SOFRIDOS 

7311111=01t~~ 93 
MELHOR MARCADOR 

André Gonies I Carlos Ruesga 
GOLOS 

muita intensidade defensiva. 
É um FC Porto muito difícil de 
ultrapassar, mas somos capa-
zes de o fazer." 
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INTENSO. 
Último confronto 

foi na final four 
da Taça de Portugal 

( Peso da Régua) 

ANDEBOL 

CLASSICO 
DOS INVICTOS 
FC Porto e Sporting só 
têm vitórias esta época 
no campeonato. Duelo de 
hoje promete espetáculo 

DIOGO JESUS 

O sorteio ditou que o primeiro 
clássico da temporada cio cam-
peonato acontecesse hoje, à 5" jor-
nada, entre rivais que só sabem 
ganhar esta época na competição. 
Com  um saldo 100% vitorioso, FC 
Porto e Sporting medem forças no 
Dragão Caixa, num duelo que pro 
mete ser espetacular. 

"Vai ser um jogo de allissimo ni 
vel. É um clássico, muito difícil 
contra uma equipa que não tem 
derrotas e, por isso, está muito 
motivada. É um FC Porto muito 
disciplinado, assertivo, confiante  

e com muita intensidade defensi 
va. É complicado de ultrapassar, 
mas somos capazes de o fazer", 
perspetivou o técnico dos leões, 
lugo Canela, que chega à Invicta 

após o triunfo na Rússia na Liga 
dos Campeões: "Fiquei muito sa - 
tisfeito pela forma como resisti 
mos às contrariedades. Toda a 
gente fala do golo do outro mundo 
de Ruesga, mas não me esqueço 
das defesas do Skok e do Cudic." 

Do lado do FC Porto, Rui Silva 
traçou o plano: "O Sporting é um 
adversário forte, sabemos as qua-
lidades que eles têm e este ano ain-
da se reforçaram em alguns pos-
tos. Sabemos aquilo que vamos 
defrontar e estamos preparados. O 
Sport ing é uma equipa que obriga 
a que estejas bem fisicamente, 
com a confiança lá em cima. Te - 
mos vindo a fazer o máximo possí- 

vel para que estejamos todos a um 
nível alto" , disse o port ist a. 

O Benfica, que até é o líder, 
também invicto, entra em ação 
igualmente hoje. "Sabemos que 
jogar em Avanca é sempre com - 
plicado" , alertou à BTV, Carlos 
Martins, reforço das águias para 
esta época, proveniente do ABC. 

ANDEBOL 1 
S.' jornada 

FC PORTO 20h30 SPORTING 

AVANCA 21h00 BENFICA 

MADEIRA SAD sábado FERMENTÕES 

FM-  E Sábado ARSENAI.  
MAIA ISMAI Sábado BOA HORA 

ÁGUAS SANTAS Sábado SP. HORTA 

BELENENSES Sábado ABC 
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