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Sporting da Horta perde 
com Águas Santas 
Andebol. O Sporting da Horta 
sofreu a quarta, derrota do cam-
peonato nacional da 1.4 Divi-
são, ao perder no sábado no pa-
vilhão do Águas Santas por uma 
diferença de10 pontos (34-24), 
em partida referente à 5.4  jor-
nada. 

Ao intervalo, a formação por-
tuense já vencia por oito pon-
tos (20-12), tendo tido em Pe-
dro Cruz o melhor marcador (8 
golos), enquanto do lado dos  

faialenses foi André Lima quem 
esteve de "mão quente" (8). Cu-
riosamente, ambos lideram a 
lista de melhores marcadores 
do campeonato: Cruzjáleva 40 
remates certeiros, mais três que 
Lima. 

Com este resultado, o Spor-
ting da Horta ocupa° 11.2  clas-
sificado, com sete pontos, en-
quanto o Águas Santas subiu ao 
quarto lugar, com 13. Na próxi-
majornad.a, os açorianos rece- 

bem no Faial o Fafe, enquanto 
a equipa nortenha visita, o ABC. 

Na 2.4 Divisão, o Marienses 
continua 100 por cento vito-
rioso, tendo derrotado no sá-
bado o CDE Camões por 24-28, 
para a 2.4  ronda da Zona 3. 

O pavilhão Moniz Pereira as-
sistiu a um jogo dividido, com 
ligeiro ascendente para os "ca-
garros" ao intervalo (11-14). Da-
niel Dias apontou seis golos 
para o CDE Camões, enquan-
to Cláudio Reis terminou o jogo 
com oito remates certeiros para 
o Marienses. Com  este resulta-
do, a equipa de Santa Maria se-
gue na frente do campeonato 
com seis pontos. • NMN 
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»AO-  FERRAZ PERDE 
NA/1181MM COM CANDIDATO 
O Wetzlar, equipa onde joga João Ferraz, 
perdeu em casa com o Rhein Neckar Lowen, 
um dos candidatos ao título alemão de 
andebol, por 25-26, num encontro em que o 
português marcou dois golos. Mais bem-
sucedido, na Bundesliga H, foi Diogo Oliveira, 
que viu a sua formação, o Balingen, alcançar 
um triunfo por 26-29 em casa do Nordhorn. O 
Wetzlar é 12.° e o Balingen sexto. -A.F. 
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PRESOV VENCE 
E LIDERA GRUPO DO SPORTING 
O Presov manteve-se invicto no grupo C da 
Liga dos Campeões de andebol, onde está 
inserido o Sporting, ao arrancar um triunfo 
por 24-29 em casa do Metalurg, na Macedó-
nia. O Sporting enfrentará o Presov no 
próximo dia12, na Eslováquia, em jogo que 
encerra a primeira volta desta poule. Antes, 
no próximo sábado, o campeão português 
joga em casa do Besiktas, na Turquia. -A.F. 
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