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Carlos Ruesga, com meia dúzia de golos, tranquilizou a ansiosa equipa do Sporting 
ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 7.' JOR. 
Pavilhào do Aguas Santas. na Maia 

ÁGUAS SANTAS • SPORTING 

António Campos (GR) Allosa Cu& (GR) (1) 
Pedro Pacheco (GR) Mate)  Asanin (GR) (n))  
Gustavo Carneiro lgor Zabic (2) . 
José Barbosa Pedro Portela (3)  
Pedro Cruz (3) Midlal Kopco (2) 
Pedro Sousa (1) Bosko Bjelancrak  
Miguel Gomes  Cláudio Pedroso (2) .  
Juan Couto Carlos Ruesga (6)  
Mário °beim (2) Frankis Caro'  
Elas António (2) Pedro Solha 
Ruben Sousa 
Nono Rebelo (6) -- 
Tiago Pereira Fiknison (2)  
Diogo Quintas Ivan Nikcevic 2) 
Aná*Rei (3) 
Luis Frade (3) lanko Bozovic (3) 

~os 
Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga) 

Frandsco Tavares 
Caries Carneiro 

João Paulo Pinto (1) 

ANDEBOL ANDEBOL 1 

Ruesga acalma leões ansiosos 
Sporting consegue vencer em Águas Santas e tem jogo do título frente 
ao FC Porto no sábado o Visitantes estiveram perdulários e nervosos 

por 
HUGO COSTA 

1 

E
sabido que o cérebro con-
segue gerir o comporta-
mento do ser humano e se 
o principal órgão está an-
sioso, o corpo acaba por 

trair as ações. Por aqui se explicam 
parte das dificuldades do Sporting 
em Águas Santas, perante adver-
sário aguerrido e que com uma de-
fesa subida e a apelar ao lx1 con-
seguiu enervar ainda mais os leões. 
A juntar a isto, o guarda- redes An-
tónio Campos (13 defesas, 10 na 

MELHOR NÃO VENCEU 

Temos de ser verdadeiros: 
estávamos sem três jogadores, outros 
com limitações e com um plantei tão 
curto. Dada a qualidade do trabalho, 
fomos melhores e o melhor não 
venceu, ganhou quem marcou mais 
golos. Parabéns ao Sporting e ao 
público 

PAULO FARIA 
Treinador do Águas santas 

-) Juniores B lusos já conhecem 
adversários do Grupo C do ~-
dial, marcado para agosto 

Croácia, Brasil, Argentina, Co-
reia e Venezuela são os adversários 
da Seleção Júnior B no grupo C que, 
de 8 a 20 de agosto, joga o Mundial 
da categoria em Tbilisi, na Geórgia 
e no qual Portugal se estreia. Empa-
relhamento deveras simpático, ten- 

1.4  parte) foi um muro a travar re-
mates em situações privilegiadas. 

O Sporting estava obrigado a 
vencer para chegar a sábado a dois 
pontos do líder FC Porto e fazer do 
clássico o jogo do título, mas a en-
trada foi tudo menos serena: 3-1, 
6 - 3, 10-7 para os da casa até Hu-
go Canela parar a partida e acalmar 
as tropas (24 minutos). 

Os leões criavam oportunidades 
mas não marcavam. A partir da-
qui o jogo mudou: Cudic, na bali-
za, continuava em noite sim (14 
defesas), mas foi o central Carlos 
Ruesga o comprimido para a tran- 

Têm a palavra 

MUITO ANSIOSOS 

Entrámos muito ansiosos. 
Este jogo era de importância extrema e 
não é fácil tirar o jogo de sábado da 
cabeça dos jogadores. Falhámos 13 
remates na parte, não finalizámos 
bem, mas quando conseguimos ter 
mais calma, tudo foi mais fácil. Defen-
sivamente fomos irrepreensíveis» 

HUGO CANELA 
Treinador do sportiag 

do em conta séries como a que tem 
França, Dinamarca, Suécia e Norue-
ga, por exemplo. Os 4 primeiros de 
cada grupo passam aos oitavos-de- 
-final. «Em teoria este sorteio foi-nos 
favorável», analisou o selecionador 
Nuno Santos. «Com a Croácia so-
mos as 2 únicas equipas europeias do 
grupo, sendo que a Croácia é vice- 
-campeã da Europa, por isso não 
será fácil. Das restantes equipas ain- 

quilidade: primeiro com dois go-
los seguidos para o 12-12 ao inter-
valo, depois ao marcar 4 dos 5 go-
los seguintes dos lisboetas a partir 
dos 16 -18, como 19 -23 obtido num 
míssil a 4 minutos do fim que dei-
xou para trás uma parte com mui-
tas falhas técnicas (14) anormais. 
E os pupilos de Paulo Faria, que 
tão bem estiveram, pagaram a fa-
tura do cansaço nos últimos 10 mi-
nutos, quando reduziram para 19 - 
-20. E com erros, foram 17 falhas 
técnicas. O Sporting continua a 
depender de si, por isso, venha de 
lá o jogo do título! 

CLASSIFICAÇÃO 
-+ Grupo s 47.' Jornada 
Aguas Santas-Sorti% 2044 
FC Porlo-ABC  91-34 (28/04) 
Benfica-Madeira SAD 21-211(29/04) 

11( El) 6 P 
1  FC PORTO 7 5 0 2 208-189 56 

7 5 1 1 211-195 54 
3 Benfla '7 3 3 1 209-196 48 
4 Madeka SA0 7 3 O 4 216-218 42 
5 ABC . 7 1 O 6 192-224 42 

r4.. uns Santas 7 1 2 4.186-200 39 

8.1omada,13 de maio - Sporting-FC Porto, Madeira SAD. 
-Aguas Santas e ABC-Benfka 

GRUPOS 00MUNDIAL 2017 
__.:kç.r_Dpo 
França D~Sueçi.z.1.,NN74h4i.kf tio~ 
_9 'Trapo 
Alemanha, islandia, GeOrgta, Chie, Japão e Argélia  
-)Dru_po c 
Croácia, Argentina, Brasil, PCIETIMIL Venezuela 
e Coreia do Sul  
4Grapo D  
Esiovénia, Espanha, Sérvia, Tunísia, Rússia e México 

da não temos grande conhecimen-
to. Vamos começar agora a preparar- 
-nos nesse sentido», concluiu. H. C. 

Portugal em grupo simpático 
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A2 Sporting e FC Porto próximos de reatar relações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=671323

 
Sporting e FC Porto estão a trabalhar no sentido de reatarem relações institucionais, apurou A BOLA.
Os primeiros passos foram positivos e o regresso à normalidade, entre os dois clubes, estará próximo.
Foi neste âmbito que os diretores de comunicação de leões e dragões estiveram ontem (quarta-feira)
reunidos em Lisboa, no Hotel Altis.
Durante a noite chegou a circular a informação de que a reunião entre Nuno Saraiva e Francisco J.
Marques teria servido para a discussão de questões de segurança relacionadas com o importante jogo
de andebol entre dragões e leões, sábado, no Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, que
pode ser decisivo para a atribuição do título nacional da modalidade.
 
Contactado por A BOLA, o responsável pela comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, escusou-se a
fazer qualquer tipo de comentário, não tendo sido também divulgada qualquer explicação por parte de
Francisco J. Marques, do lado do FC Porto. Mas a razão prendeu-se mesmo com o reaproximar das
duas instituições, que cortaram relações em 2013, no início do primeiro mandato de Bruno de
Carvalho, após desentendimento do presidente leonino com Adelino Caldeira, vice dos dragões.
 
No referido encontro terá participado também o diretor-geral do FC Porto Media, Manuel Tavares, ex-
diretor dos jornais O Jogo e Jornal de Notícias.
 
O nosso jornal tentou obter uma reação do Benfica sobre este tema, mas o clube da Luz declinou,
para já, qualquer comentário.
 
11-05-2017
 
Hugo Forte
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Sporting e FC Porto 
próximos de reatar relações 
Leões e dragões a desbravar caminho o Diretores de comunicação 

estiveram ontem reunidos em Lisboa o Corte institucional em 2013 

MIGUEL NUNES /ASF 

FUTISOL 

ror 

HUGO FORTE 

S
PORTING e FC Porto estão 
a trabalhar no sentido de 
reatarem relações institu-
cionais, apurou A BOLA. 
Os primeiros passos foram 

positivos e o regresso à normalidade, 
entre os dois clubes, estará próximo. 
Foi neste âmbito que os diretores de 
comunicação de leões e dragões es-
tiveram ontem reunidos em Lisboa, 
no Hotel Altis. Durante a noite che-
gou a circular a informação de que a 
reunião entre Nuno Saraiva e Francis-
co J. Marques teria servido para a dis - 
cussão de questões de segurança re-
lacionadas como importante jogo de 
andebol entre dragões e leões, sába-
do, no Pavilhão Desportivo do Casal 
Vistoso, em Lisboa, que pode ser de- Nuno Saraiva e Francisco J. Marques 

cisivo para a atribuição do título na-
cional da modalidade. Contactado 
por A BOLA, o responsável pela co-
municação do Sporting, Nuno Sarai 
va, escusou-se a fazer qualquer tipo 
de comentário, não tendo sido tam-
bém divulgada qualquer explicação 
por parte de Francisco J. Marques, 
do lado do FC Porto. Mas a razão 
prendeu- se mesmo como reaproxi 
mar das duas instituições, que cor-
taram relações em 2013, no início do 
primeiro mandato de Bruno de Car-
valho, após desentendimento do pre-
sidente leonino com Adelino Caldei - 
ra, vice dos dragões. 

No referido encontro terá parti-
cipado também o diretor-geral do FC 
Porto Media, Manuel Tavares, ex - 
-diretor dos jornais O Jogo e Jornal de 
Notícias. 

O nosso jornal tentou obter urna 
reação do Benfica sobre este tema, 
mas o clube da Luz declinou, para já, 
qualquer comentário. 
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NB 

loco()  

Saiba quem são 
os cinco que podem 
mesmo ser "tetr,' 

p.6am 

ORDENADO 
ATRAPALHA 
RENOVAÇÃO 
DE CASILLAS 
©Guardião terá de reduzir 

vencimento de €5 milhões 
brutos/ano 

DRAGAO OLHA 
PARA VALDIVIA 

o Médio de 22 anos do 
Internacional de Porto Alegre 
está referenciado p. n a 13 

Tecnico 
reuniu-se 

ontem 
COM 

Rimará: 
e  Jose 

Eduardo 
e recebeu 

mensagens 
de 

tranquilidade 

ESTA SEXTA 
O QUE FARIA COM 

COMECE JA A SONHAR MAIS MUITO MAIS 

www.abola.pt  QUI11 MAI  2017 01Wo,Mol.01111:15.8311 
PrepaiimarmPortupinental I CANDIDODEOLNEIRA,RIBEIRODOSREIS•VICENTEDEMELO VITORSERPA • 

MAIS PRÓXIMO 
TREINADOR QUER 

CONFIRMAÇAO DOS 
SINAIS DE CONFIANÇA  tis-, 

QUE LHE TEM CHEGADO 

JESUS 
A ESPERA 

E BRUNO 

A 

oenhea 

SALVIO 
TADO 

AO ONZE 
NO JOGO 

DO TÍTULO 
°Argentino deve voltar 

à titularidade. 
no lugar de Rata 

'0°
5 CAmp 

p. ff‘ 

p 211V 1.1 

AR. MADRID REAL MADRID 

A T BOLA 

H  

 

    

    

t44-1.6à.is. ay 
LEÕES  E  DRAGÕES  PERTO DE REATAR RELAÇÕES 

->Diretores de comunicação dos dois clubes reuniram-se ontem em Lisboa 
41, fiff. 

Aº 

Ronaldo mirlt 
fica em branco 
mas está na final 

O DESPORTO! 

P  R ;0. 
patrocinadora 
oficial 

r  n'litONATO 
DE PORTUGA! 

PRIO 
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RIVAIS 
EM CRISE 

PORMENORES DO ENCONTRO 
SALA PARA QUATRO POR 125 EUROS 

O FC Porto reservou uma sala (entre as 15 
e as 18 horas por 125 euros), no 12o an-

dar do Hotel Altis, em Lisboa, com uma mesa 
para quatro pessoas, apurou o Correio da 
Manha. Solicitaram-se canetas, blocos e re-
buçados para o efeito. 

 

  

 

ENCONTRO SECRETO 

SPORTING E FC PO 
EM  REUNIÃO ANTI-B 

°Francisco J. Marques foi o primeiro a chegar ao local, antes das 16 horas  O Nuno Saraiva apareceu de óculos escuros °Diretor de comunicação do Sporting foi recebido no Hotel Altis por Manuel 

SECRETO °Encontro entre Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, Francisco J.Marques 
e Manuel Tavares, dos dragões, num hotel em Lisboa PLANO O Objetivo é estreitar as relações 
entre os rivais e definir uma estratégia de comunicação com um alvo em comum: o clube da Luz 

JOÃO PEDRO OCA/FILIPE A. FERREIRA 

O
s responsáveis de comu-
nicação de Sporting e FC 
Porto encontraram-se 

ontem num hotel, em Lisboa. O 
CM presenciou os momentos 
antes da entrada para a reunião 
entre Nuno Saraiva, diretor de 
comunicação dos leões, Fran - 
cisco J. Marques, diretor de co-
municação dos dragões, e Ma-
nuel Tavares, diretor-geral da 
FC Porto Media, conhecido 
como estratega comunicacional 
dos azuis-e-brancos. 

O encontro durou pouco mais 
de duas horas, entre as 16 e as 
18, e, segundo o CM apurou,  

terá servido para estreitar as re-
lações entre os rivais e reforçar 
as estratégias de comunicação 
para a próxima época com um 
alvo em comum: o Benfica. O 
encontro tinha um caráter ul-
trassecreto e, 
à saída da uni-
dade hotelei - 
ra, Nuno Sa 
raiva reme-
teu-se ao silêncio, confrontado 
com as questões do CM. Con-
tactado pelo CM, Francisco 
J. Marques também não quis 
comentar o sucedido. 

O diretor de comunicação dos 
portistas foi o primeiro a che- 

gar, seguido de Manuel Tavares. 
Mais tarde, no 122  andar do ho-
tel, surgiu Nuno Saraiva. O diri-
gente leonino chegou de óculos 
escuros, olhou repetidamente 
em seu redor e à saída do eleva-

dor cumpri-
mentou Tava-
res com um 
efusivo abra-
ço, antes de 

seguirem para uma sala. 
O encontro entre os dirigentes 

dos rivais surge numa altura em 
que os clubes continuam de re-
lações institucionais cortadas. A 
decisão partiu do Sporting, em 
2013, alegando que Adelino  

Caldeira, na altura vice-presi-
dente do FC Porto, recusou 
cumprimentar Bruno de Car-
valho, na final da Taça de Por-
tugal de andebol, em Tavira. 

Esta época, Nuno Saraiva e 
Francisco!. Marques têm dispa-
rado em várias direções, sobre-
tudo com críticas às arbitragens 
e ataques ao Benfica. Por exem-
plo, o soco de Samaris a Diego 
Ivo (Moreirense) motivou rea-
ções comuns logo após o inci-
dente. Ainda assim, os diretores 
do comunicação também já tro-
caram acusações entre si. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 

CLUBES RIVAI SESTÃO DE 
RELAÇÕES INST ITUCIONAIS 
CORTADAS O ESDE 2013 

(ORNEIO DAEDIÇÃO9.4 PAPEL Valdivia joga no Internacional 
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RTO 
ENFICA 

Tavares  O  Saraiva e Tavares abraçaram-se antes de seguirem para a reunião 

José Maria Ricciardi (dir.) encontrou-se com Jesus (frente) no Ritz 

"ESPERO QUE 
JESUS CONTINUE" 

SAÍDA DE ESPÍRITO 
SANTO EM CIMA DA MESA 
BA saída do técnico Nuno 
Espírito Santo do FC Porto, 
caso não seja alcançado o ob-
jetivo do título, é cada vez 
mais urna certeza. A direção 
da SAI) liderada por Pinto da 
Costa já esteve reunida para 
definir o futuro técnico. • 

CASILLAS É UM DOSSIÊ 
A ESPERA DE DECISÃO 
G Apesar de estar perto de 
ficar novo ano sem títulos no 
Dragão, Iker Casillas está na 
disposição de continuar no 
FC Porto, mas o dossiê da re-
novação ainda não foi deci-
dido. O guardião  completa, 
neste mês, 36 anos. • 

Francisco J. 
Marques chegou 
ao FC Porto em 
2011. Antes, foi 
jornalista no 
'Público', 'Jornal de 
Notícias' e Lusa. Começou como 
diretor de Informação. Em 2016, 
acumulou a pasta da Comunica-
ção, quando Rui Cargueira 
passou para os Conteúdos do 
clube no Porto Canal. 

Manuel 
Tavares é o 
diretor-Geral da FC 
Porto Media desde 
agosto de 2014. 
Durante cerca de 
dez anos, liderou o jornal '0 Jogo', 
até passar, em 2011, para diretor 
do 'Jornal de Notícias'. Na altura 
em que foi contratado pelo FC 
Porto, referiu que foi o culminar 
de um namoro antigo. 

Nuno Saraiva 
assumiu a pasta da 
comunicação do 
Sporting no início 
desta temporada. 
Antes de chegar a 
Alvaiade era subdiretor do 'Diário 
de Notícias'. O jornalista, com 
experiência de 25 anos na 
comunicação social, teve 
passagens pela TSF, 'Expresso' 
e 'Sábado' antes de chegar ao 'DN'. 

!
!'~

 kL
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  N
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:  

OELSON DALA 
ANGOLANO TREINA COM A EQUIPA PRINCIPAL 

G elson Dala, avançado do Sporting, treinou 
ontem com a equipa orientada por Jorge 

Jesus, depois de já ter estado presente na ses-
são de terça-feira. O angolano tem estado em 
grande plano na equipa B e pode ser aposta 
para as últimas duas jornadas da Liga. 

ANTÓNIO FOLHA 
TÉCNICO DEIXA AVISO  A EQUIPA 

"ESTA EQUIPA TEM DE SER AQUELA 

FASE EM QUE OS JOGADORES DÃO 

TUDO PARA CHEGAR À PRINCIPAL", 

DISSE ANTÓNIO FOLHA, TREINADOR 

DO FC PORTO B. 

DANILO PEREIRA 
MÉDIO NA ÚLTIMA FASE DA RECUPERAÇÃO 

D anilo Pereira, médio do FC Porto, está na última 
fase da recuperação e treinou ontem de forma 

condicionada, podendo ser opção para o jogo de 
domingo com o P. Ferreira, no Dragão. O jogador de 

26 anos lesionou-se frente ao Feirense (23 de abril) e 
teve de ser suturado no joelho esquerdo. 

JOVEM VALDÍVIA 
APONTADO 
AO FC PORTO 
G Wanderson Ferreira de 
Oliveira, conhecido por Val-
divia, foi ontem colocado na 
rota do FC Porto. O médio 
brasileiro de 22 anos - pode 
atuar também como extremo 
ou segundo avançado - joga 
no Internacional de Porto 
Alegre e, segundo relatos de 
jornais e sites brasileiros e ita-
lianos, estará na mira dos 
dragões já para a próxima 
temporada. Recorde-se que 
Luís Gonçalves, diretor-geral 
da SAD do FC Porto, tem co-
nhecimento profundo do 
mercado brasileiro. • S.P.C. 

PERFIS 

"O MEU OBJETIVO 
É SER CAMPEÃO" 
D "O meu objetivo é ser cam-
peão, como há 15 anos, quan-
do eu também estava cá. In-
felizmente essa foi a última 
Liga do Sporting", disse Beto, 
guarda-redes dos leões, ao 
jornal espanhol 'Marca'. • 

Beto regressou a Alvaiade esta época 

121  José Maria Ricciardi, ex - pre 
sidente do Haitong Bank (anti-
go BESI), encontrou- se ontem 
com Jorge Jesus no Hotel Ritz, 
em Lisboa. 

Em declarações ao CM, o ban - 
queiro, apoiante de Bruno de 
Carvalho na presidência do 
Sporting, garantiu que "foi um 
encontro sur-
presa" mas 
também sub-
linhou que 
apoia Jesus 
como treinador do Sporting. 

Numa altura em que surgiram 
sinais de que Jorge Jesus poderá 
deixar o clube no final desta 
época, José Maria Ricciardi é 
categórico: "Apoio o Jorge Je-
sus, espero que ele continue no 
Sporting." Para qué não restem 
dúvidas quanto a essa posição, o  

banqueiro frisou ainda que con -
sidera Jesus "um grande treina-
dor" e "é fundamental para o 
futuro do Sporting." 

José Maria Ricciardi, reconhe-
cido sportinguista, ex -- dirigen-
te e atual membro do Conselho 
leonino, teve papel fundamen-
tal na restruturação da dívida 

do Sporting 
nos últimos 
anos quando 
ainda era pre - 
sidente do 

BESI. O banqueiro foi sempre 
um indefetível apoiante de 
Bruno de Carvalho e de Jorge 
Jesus. "É o melhor treinador de 
Portugal e um dos melhores da 
Europa", disse em Janeiro de 
2016 quando o Sporting estava 
na luta pela título de campeão 
nacional. •A.S.A 

JOSÉ MARIA RICCIARDI 
GARANTIU AO CM QUE O 
ENCONTRO FOI FORTUITO 
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6 O jogo de apostas desportivas 
“Placard” tem, desde ontem , seis novas 
modalidades, além do futebol, basque-
tebol e do ténis, anunciou a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa . O “Placard” 
foi alargado às modalidades de ande-
bol, voleibol, hóquei no gelo, râguebi, 
futsal e futebol de praia. 
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A equipa de seniores femininos
da SIR 1.º de Maio/CJB não
conseguiu contrariar o favori-
tismo das campeãs nacionais
do Madeira SAD e perdeu a
meia-final do 'playoff' da 1ª di-
visão, ao averbar nova derrota
no segundo jogo da elimina-
tória. No Funchal, a suprema-
cia das insulares cedo se fez
sentir, vencendo por 29-18,
com 14-7 ao intervalo.

A equipa de Paulo Félix vai
agora disputar os 3.º e 4.º lu-
gares da prova, medindo for-
ças com o Alavarium. A pri-
meira partida está marcada

para o próximo sábado, pelas
20h30, na Marinha Grande. As
decisões finais ficarão guarda-
das para o fim-de-semana se-
guinte, em Aveiro.

SIR a uma vitória 
do título regional

Já a equipa de seniores fe-
mininos da SIR 1.º de Maio, que
disputa o campeonato regio-
nal, está a uma vitória de ga-
rantir o título, depois de ter ga-
nho em Salreu, por 16-22, após
uma segunda parte de exce-
lente nível, isto depois de ir
para o descanso a perder por
9-8. Este foi o quinto triunfo,
noutros tantos jogos disputa-
dos nesta prova.

No próximo sábado, às
18h00, a SIR recebe o Batalha
e, em caso de triunfo, a equipa
orientada por Rui Machado
garantirá o título regional, ape-
sar de ainda ficarem a faltar
duas jornadas para o fim.

Equipa masculina 
perde em casa

Em jogo a contar para a 10.ª
jornada da 2.ª fase do Cam-
peonato Nacional da 3.ª divi-
são em seniores masculinos, a
SIR recebeu e perdeu com o
CF Sassoeiros, de Oeiras, por
22–27, num jogo em que a
equipa da casa entrou bem, co-
locando-se na frente e conse-
guindo uma diferença no mar-

cador de cinco golos. 
Após um pedido de 'time-

out' do treinador da equipa ad-
versária o jogo foi mais equili-
brado e muito bem disputado,
chegando ao intervalo com
um parcial de 14–12 a favor da
SIR.

Na segunda parte tudo foi di-
ferente. A SIR desorganizou-se,
perdendo o controlo do jogo,
cometendo alguns erros no
ataque e com uma defesa per-
missiva que ditou a derrota
contra uma equipa fisicamente
mais possante e com jogado-
res mais experientes. 

Com este resultado, a SIR
desce para a quinta posição
afastando-se dos lugares que
dão acesso à subida de divi-
são.

No próximo sábado, a SIR
desloca-se a Almeirim para de-
frontar a equipa local pelas
21h00.|

SIR 1.º de Maio/CJB ‘cai’ 
nas meias-finais do ‘playoff’
Andebol
Picassinos
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Leiria acolhe ‘Handball Meeting’
A cidade de Leiria vai voltar a acolher o Leiria Handball
Meeting – Torneio de Andebol da Cidade de Leiria,
evento que vai decorrer de 8 a 10 de Setembro. As inscri-
ções podem ser feitas para handballmeeting@gmail.com. 

Página 10



A11

Futebol - FC Porto e Sporting procuram reatar relações institucionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ba7560b1

 
O jogo de andebol entre as duas equipas, no próximo fim de semana, foi apenas o pretexto para uma
cimeira onde se discutiram temas de interesse comum
 
Os diretores de Comunicação do Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, mais o diretor
geral do FCP, Manuel Tavares, reuniram ontem em Lisboa para começar a preparar o reatamento das
relações institucionais entre os dois clubes.
 
Ao DN, uma fonte ligada ao processo tinha salientado que a reunião de ontem tinha servido para
preparar o jogo entre o FC Porto e o Sporting em andebol que se realiza no próximo fim de semana,
mas esse foi apenas o pretexto que justifica uma reunião em que se discutiram vários temas ligados
ao campeonato de futebol, entre os quais as arbitragens.
 
A reunião de ontem, garante um dos intervenientes, foi a primeira entre delegações dos dois clubes
desde que houve o corte de relações institucionais e o reatamento dessas relações é mesmo o objetivo
final.
 
2017-05-11T09:41:00Z
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Técnico dos academistas vai mudar-se para o benficA

 JOsé eduardo

O 
treinador do ABC, 
Carlos Resende, vai 
deixar o clube no 
final da tempora-

da em curso e rumar ao 
Benfica, apurou o Diário 
do Minho. Tendo a saída 
como certa, os responsá-

veis do clube bracarense 
já se acautelaram e garan-
tiram o regresso de Jorge 
Rito ao comando da sua 
equipa sénior de andebol.

Curiosamente, o técni-
co que deixou o ABC em 
2011 e rumou ao Benfica 
– onde esteve até 2014 – , 
regressou depois ao clube 

sas não correram de fei-
ção aos academistas que, 
pela frente, têm apenas a 
possibilidade de conquis-
tar a Taça de Portugal, cuja 
"final four" se disputa em 
Fafe, no início do próximo 
mês de junho. Pela fren-
te, nas meias-finais, tem o 
campeão FC Porto.

No campeonato, e com 
apenas três jornadas pa-
ra terminar a fase final, o 
ABC segue na quarta po-
sição, com os mesmos 42 
pontos do Madeira SAD, 
mas já com menos 14 que 
o líder FC Porto, e menos 
nove que o Sporting (2.º), 
e que tem menos um jo-
go disputado.

Já o Benfica – que sá-
bado visita o ABC – vai, 
ao que tudo indica, ter-
minar o campeonato na 
terceira posição.

Seabra e Pesqueira 
seguem com Resende
Mas não é só Carlos Re-
sende a rumar ao Benfica 
no final da época. Ao que 
o Diário do Minho apurou, 
também os jogadores Pe-
dro Seabra e Ricardo Pes-
queira, ambos em final de 
contrato com o clube bra-
carense, vão acompanhar 
o treinador.

bracarense, então para as-
sumir o comando da sua 
equipa de juniores. Ago-
ra, volta a ser aposta para 
técnico do conjunto prin-
cipal, ele que tem um lon-
go percurso ao serviço dos 
academistas.

Carlos Resende, há cin-
co anos no cargo, foi, ini-
cialmente, abordado pelo 
Sporting, para substituir o 
espanhol Zupo Equisoain, 
ainda durante a primeira 
fase do campeonato de 
andebol. Porém, a mudan-
ça não se concretizou, até 
porque o técnico assumiu 
que só aceitaria mudar de 
clube no final da época.

Quem não perdeu tem-
po foi o Benfica que par-
tiu para a sua contrata-
ção, pelo que, a partir da 
nova temporada, Carlos 
Resende vai trabalhar na 
Luz, passando a ocupar o 
cargo até agora desempe-
nhado pelo espanhol Ma-
riano Ortega.

Recorde-se que sob o 
comando de Carlos Re-
sende, que, enquanto trei-
nador, estava no clube 
desde 2011, o ABC venceu, 
na época passada, o cam-
peonato nacional, a Taça 
Challenge e a Supertaça.

Este ano, porém, as coi-

Carlos Resende sai...  Jorge Rito "regressa"

Jorge Rito substitui
Carlos Resende no ABC

D
M
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JORGE RITO
SUCEDE A RESENDE

NO COMANDO DO ABC
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Braga quer ser cidade
100% amiga dos jovens
BRAGA A Câmara está apostada em tornar Braga “100 por cento Amiga dos Jovens”, 
pois ao responder às necessidades da juventude construirá uma cidade de futuro, 
que antecipa as aspirações das próximas gerações. P.03

Greve e tolerância de ponto 
deixam doentes
cinco dias sem médicos

Tribunal absolve 
alunos da UMinho
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rq
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o
 D

M
BRAGA 

P.08

região  P.09

VIANA GANHA
65 BOMBEIROS
PARA COMBATER
FOGOS FLORESTAIS

Igreja Viva | Noite UP’S 2017: Dez anos de recriação

ANDRÉ BORGES VENCE CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA DA SEMANA SANTA

D
M

braga
P.07 HOJE

o

DESPORTO  P.16-17

TÉCNICO 
E JOGADORES 
DO SP. BRAGA
NA CAMPANHA 
DE ALIMENTOS

DESPORTO  P.20

SEGURANÇA 
É PRIORIDADE
NA “BRAGA 
STREET 
STAGE”

DESPORTO  P.19

JORGE RITO 
SUBSTITUI
CARLOS 
RESENDE 
NO ABC

BRAGA O Tribunal de Braga absolveu, ontem, quatro 
estudantes da Universidade do Minho que estavam 
acusados de homicídio negligente, por, durante uma 
ação de praxe, terem subido a um muro que ruiu 
e matou três colegas. P.06
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Iniciados

ABC na fase
de apuramento
a disputar no Sá Leite
O ABC de Braga é uma das equipas que vai mar-
car presença na fase de apuramento do campeo-
nato nacional de andebol, a disputar entre 19 e 
21 de maio.

A fase de apuramento, é composta por duas 
séries, de três equipas cada, que jogam todos 
contra todos a uma volta, em concentração. No 
final, o primeiro classificado de cada série apu-
ra-se para a fase final, a disputar a 1 e 4 de ju-
nho, em Odemira.

ABC Braga “A”, CD Bartolomeu Perestrelo e 
CD Feirense vão disputar a Zona 1 da Fase de 
Apuramento, que se realizará no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, em Braga. A fase de apuramento – 
Zona 2 conta com a presença de Almada AC, CD 
S. Bernardo “A” e SC Horta e os jogos vão reali-
zar-se em concentração em Almada.
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Jorge Rito substitui Resende no ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2017

Meio: Diário do Minho Online

URL:http://diariodominho.pt/conteudos/68635

 
Carlos Resende vai mudar-se para o Benfica, no final da época, e para o seu lugar já foi escolhido
Jorge Rito.
 
Desporto | 10 de Maio de 2017

Página 16



A17

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,24 x 24,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69468777 11-05-2017

Madeira SAD e Colégio de Gaia
disputam, no próximo fim de
semana, os dois primeiros jo-
gos da final do campeonato
nacional de andebol feminino.
As madeirenses, lideradas por
Sandra Fernandes, têm vindo
a preparar estas partidas com
grande afinco e concentração,
dado que são merecedoras do
máximo respeito. Contudo, a
equipa campeã em título quer
revalidar o ceptro, segundo
assegurou Esma Muratovic
numa antevisão a estas parti-
das feita à página do Facebook
do clube.
«O Colégio de Gaia é clara-
mente favorito, tem uma equi-
pa muito boa mas nós vamos
tentar estar no nosso melhor
nível fazendo tudo o que pu-
dermos para ganhar», come-
çou por dizer a atleta, acres-
centando que espera «dois jo-
gos muito difíceis». 
Muratovic observou que a sua
equipa encontra-se «muito fo-
cada» e tem vindo a «preparar
detalhadamente os jogos» a
disputar ante a equipa norte-
nha. 
«O Colégio de Gaia (...) é uma
equipa muito bem organizada
e com muitas soluções», disse
depois para lançar um apelo
aos adeptos da equipa do an-
debol para serem o «oitavo jo-
gador» no Pavilhão do Funchal
(15h00). JM

ANDEBOL
MURATOVIC ESPERA JOGOS
DIFÍCEIS MAS QUER VENCER 
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POR1UGAL CONFIE+311 
RNMS DO MUNDIAL DE SUB-19 
A seleção de sub-19 vai defrontar Croácia, 
Argentina, Brasil, Venezuela e Coreia do Sul 
na fase de grupos do Mundial do escalão, a 
realizar em Tbilisi, de 8 a 20 de agosto, 
precisando de ficar nos quatro primeiros para 
chegar aos "quartos". "Em teoria, o sorteio foi 
favorável. A Croácia é vice-campeã da Europa, 
não será um adversário fácil", reagiu o 
selecionador Nuno Santos. —c.D. 
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"A manta esteve 
curta, mas fomos 
melhores" 

"Estivemos com o E lias, o 
Cruz e o Rebelo durante 
quase 60 minutos. Em 
termos de trabalho, com os 
recursos que tivemos, fomos 
melhores. Não venceu o 
melhor, venceu quem fez 
mais golos. Hoje [ontem] a 
manta esteve curta. É 
impossível ganhar um jogo 
marcando só 20 golos". 

11 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 
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As grandes figuras das duas equipas estiveram na baliza 
e foram tão importantes que lá permaneceram desde o 
apito inicial até ao fim. Se o guarda-redes do Aguas 
Santas equilibrou o marcador no primeiro tempo. Aljosa 
Cudic esteve sempre a grande nível em todo o jogo. 
Algumas intervenções, na segunda parte. por exemplo a 
anular contra-ataques do adversário, foram c ii-úrgicns e 
decisivaS para °difícil triunfo leonino. 

Aljosa Cudic defende um remate de Mário Oliveira 

NACIONAL I DIVISÃO 

GRUPO A 7.)  /ORN A.DA 
FCPOirb-Ale 36-24 
8.111064111dikdAD 31-28 
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VED 145 P 
1." FC Porto 7 5 O 2 208-189 56 
2.• Sporting 7 5 1 1 20.195 54 
1° Bentica 7 3 3 1 209 196 48 
4.° IrladelraSAD 7 3 O 4 216-218 42 
5.° ABC 7 1 O 6 192.224 42 
6.°AguesSantas 7 1 2 4 186 20039 
PRÓXIMA 1CYRNADA 

SÁBAD0,13/05:Sporting4:CPorto(18h00), 
MacialraSAD-AguasSantas(17h00)e ABC. 
lanfica(171-;00) 

GRUPO:: i ORNADA 
Ac.S.Ilen~anca 20-28 

CLAssIFicaçÃo 

V Afanas- 8 O O 254-190 51 
2°  ISMAI 7 3 1 3 194-20339 
a° Boa Hora 7 5 O 2 206-186 39 

BdefiefeSCS 4 O 2 165-165 35 
5.° AC Fara 7 _ 3. 1 3 193-196 33 
6.° Ac s. mamãe 8 1 2 5 174-20412 
7.° Sp. Horta 6 1 1 4 158-171 28 
8.° Arsenal 7 0 1 6194-223 28 

,•:OXIMA  JORNADA 8.' 
SÁBADO, 13/054 SportIng da Horta-
Arsenal (21h00) 15811414£Fak(19t100)-, 
Boa~c.5.94amed•O8h00) 
DOMINGO:14/05: Belenenses-Avanca 
(15h00) 

Aolnitanalo  
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25~30'442,39164140'16+16. 
45'16" 5011149. 551122, 60 2o.24  
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Vendias VI 

AUGUSTO FERRO 
•• 111 O Sporting cumpriu o 
jogo em atraso da sétima jor-
nada do Grupo A do Nacional 
de andebol com uma vitória 
suada em casa do Águas San-
tas, que lhe permite encarar 
os três desafios que ainda 
tem pela frente a só depen-
der de si para ser campeão. 
Um triunfo difícil, após uma 
primeira parte em que a an-
siedade foi patente em al-
guns jogadores, até porque 
esta deslocação ocorreu três 
dias antes de receber o líder 
FC Porto, num jogo que pode 
dar o título aos dragões. So- 

ir y~ ES 

Paulo Faria 
Treinador do 
Águas Santas 

dez minutos finais, o único 
período do jogo em que os 
leões conseguiram uma van-
tagem gerível. 

O Sporting vai para Lisboa 
com os três pontos, mas leva 
também um facto negativo: 
uma lesão num pé de Pedro 
Solha, que o obrigou a sair do 
campo aos 50 minutos e que 
no final do jogo ainda não es- 

"Não se consegue 
tirar da cabeça o jogo 
com o FC Porto" 
"Entrámos ansiosos porque 
era uma jornada importante 
para chegarmos a sábado 
como queríamos. Estes 
Jogos antes dos Jogos 
grandes são difíceis, porque 
não se consegue tirar da 
cabeça o jogo com o FC 
Porto. Quando ficámos mais 
calmos, não falhámos tanto 
e resolvemos o encontro" 

ANDEBOL A trêsdiasdereceberoMPortonumjogoquepodeser 
decisivo para a discussão do título, o Sporting venceu partida em atraso 

LEÃO CUMPRIU NA 11111)1 

bre a atuação leonina, tudo 
se resume nesta análise su-
mária; nunca esteve a vencer 
no primeiro tempo e nunca 
esteve a perder nos segundos 
30 minutos. 

O facto de ter um banco mui-
to mais recheado do que o da 
aguerrida equipa maiata -que 
tem vários lesionados - aca-
bou por fazer a diferença nos 

VEDIPA-5 P 

MIUM11111111111 
IPOIMIII  
Pavihfio do sr~-aotas 

- Arbitres Albeitoftilves JOrge 
FamandsgAA Braga)  

ECLA 

tavacompletamentediagnos-
ticada. 

O Sporting chegou a estar a 
perder por três golos, em três 
ocasiões, no primeiro tempo, 
e foi só ao minuto 27 que igua-
lou pela primeira vez (a 10). 
Depois, para além de Cudic, a 
capacidade organizativa de 
Carlos Ruesga e a mobilidade 
de Janko Bozovic fizeram a 

diferença. 
No Águas Santas, António 

Campos e Nuno Rebelo desta - 
caram-se numa equipa em 
que alguma imaturidade foi 
fatal em momentos-chave. 

Um nota final para a presen-
ça nas bancadas de Ricardo 
Costa, Carlos Resende e Rui 
Silva, técnicos do FC Porto e 
ABC e ISMAI. 
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Departamentos de comunicação de dragões e leões debateram ideias num encontro em Lisboa 

EM Responsáveis pelos Departamentos de Comunicação dos 
dois clubes estiveram a debater todos os temas da atualidade 

Sporting e PC Porto 
reunidos em Lisboa 
Um encontro que fora 
inicialmente destinado a 
debater assuntos ligados ao 
jogo de andebol que oporá 
as duas equipas no sábado, 
acabou por abranger 
também a atualidade 
futebolística 

lios O encontro de andebol 
que se disputa no próximo sá-
bado, entre leões e dragões, e 
que até pode culminar com a 
conquista do título por parte 
dos portistas, em caso de vitó-
ria, foi o motivo que levou os 
responsáveis dos Departa- 

mentos de Comunicação de 
Sporting e FC Porto a reuni-
rem-se num hotel de Lisboa. 
A reunião que ontem teve lu-
gar começou por servir para 
discutir assuntos de carácter 
prático relacionados com a re-
ferida partida de andebol, 
marcada para depois de ama-
nhã, às 18 horas, no pavilhão 
multiusos de Odivelas. 

Presentes estiveram Nuno 
Saraiva, por parte dos verdes e 
brancos, e Manuel Tavares e 
Francisco J. Marques, em re-
presentação dos portistas. 
Sabe O JOGO que a conversa,  

depois do andebol, incluiu ou-
tros temas da atualidade des-
portiva, nomeadamente do 
futebol. 

Quanto ao título nacional de 
andebol, poderá ficar decidido 
no sábado a favor do FC Porto 
em caso de vitória sobre os 
leões. Estes, por seu lado, para 
continuarem a alimentaroso-
nho de serem campeões terão 
de vencer por mais de dois go-
los de diferença, para anular a 
desvantagem do confronto 
anterior e vencer os dois en-
contros que ficarão a faltar até 
final da competição. 

As CONTAS 

DOTtTULO 

A vitória no 
sábado dá o 
título aos 
dragões. Já o 
Sporting tem 
de anular a 
desvantagem 
de dois golos 
e também 
ganhar os 2 
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Diretores de 
comtmicação 

de PC Porto 
e Sporting 
esdveram 
reunidos 

SPORTING 
Erbanqueiro 
encontrou-se ontem com 
otreinadanum hotel 

1 

LIGA DOS CAMPEÕES 
Ittelleddd4tealliatkid  24 

QUINTA-FEIRA 11 MAIO 2017 Diretor José lboateiliiielto Ano 33, ri°79 
Diretor adjunto lave Meia 1.00C IVA Inc 

O faceboolcoomichariccksportivaojogo 
twittercom/ologo 

 

Históricos centrais  brasileiros 
do FC Porto ~liam  FELIPE 

 

EXMIOES DO MÉDIO DO ESTORIL 
IA MOTIVARAM CONTACTOS 

RICCIARDI 
iBRA 
SEGURAR 
JESUS  

da SAD 
Pala 

Apesar das críticas, é o extremo com maior participação no ataque 

Salivio: 18 golos que o ilibam 
"%Sn' ‘allermar 

Aos 15 minutos, Atlético 
vencia por 2-0 

Ronaldo viu 
final a tugir pis 

cies  eaammetro 
PORTUSALMOR 11 JUNHO VILA NOVA DE GAIA  INCREVA-SE JÁ FUCETIME  PT 

METE 08 TALOA DAINICAIÇA0 REVERTE A FAVO. EA CEECI IMA 

4 
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Andebol Leões Impõem-se aos mala= 

• O Sporting ganhou. on-
tem, fora, ao Aguas Santas, 
por 24-20, no acerto da sé-
tima jornada do Grupo A 
da 1.' Divisão Nacional e 
volta a estar a dois pontos 
do líder F. C. Porto. No 
Grupo B, para a 11.° ronda, 
o Avanca venceu fora a Ac. 
S. Mamede (28-20). s.s. 

Amuas Saltas 20 
5111~1111 24 
Local Parthao do Aguas Santas. na Maca 

Alberto Alves e Jorge Fernandes. 
Iliaisas A Campos (GR) e P Pacheco 

);G Catie Jose Battosa Pedro Cluz (3), 
Pedro Sousa (1), Miguel Gomes, Juan Couto, Mano 
~Ira (2), Elas António (2), Rdben Sousa, Tiago 
Pereira, Nuno Rebelo (6), Diogo Quintas, Andre Rei 
(3)e Luis Frade (ITitinatlot Paulo Fana 

li  
Asam GR) e Cucar (1. GR);  Zalac (2), 

PoPnellitliall  !cope° 
)lha
,  OffilarlOVIC, Pedroso (2). 

Ruesga , Carol, So, Carneiro, Tavares, 
Usa*

(6)  
(2), Nar-eVic (2), lobo Pinto

E 
 (1) e Bozovic 

(3). Treinador Hugo Canela Ao Intervalo 12-12. 
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Apostas desportivas

Placard passa 
a ter seis novas 
modalidades 

O jogo de apostas desportivas 
Placard tem, desde ontem, 
seis novas modalidades, além 
do futebol, basquetebol e 
do ténis, anunciou a Santa 
Casa da Misericórdia de 
Lisboa (SCML). O Placard foi 
alargado às modalidades de 
andebol, voleibol, hóquei no 
gelo, râguebi, futsal e futebol 
de praia, revelou a SCML. 
Ainda este ano, o Placard será 
alargado ao hóquei em patins 
e ao futebol americano. O 
jogo de apostas Placard foi 
lançado em Setembro de 2015 
e registou um crescimento 
exponencial no ano passado, 
com 385 milhões de euros de 
facturação, representando 
cerca de 14% das vendas 
totais.
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ilhoa. ta., 
OBJETIVO CUMPRIDO. Pavilhão será realidade em junho 

PORTAS DO PAVILHÃO 
ABREM A 21 DE JUNHO 
Leão inaugura casa das 
modalidades no dia em 
que a Academia celebra 
15 anos de existência 

VíTORALME1DA GONÇALVES 

Eli Foi uma das principais pro-
messas do primeiro mandato elei-
toral de Bruno de Carvalho, estan-
do agora cada vez mais perto de se 
tornar uma realidade. Falamos do 
Pavilhão João Rocha, a nova casa 
das modalidades leoninas, que, 
segundo Record apurou, será 
inaugurado no próximo dia 21 de 
junho. Uma data que, de resto, não 
foi escolhida ao acaso. Foiprecisa -
mente nesse dia, há 15 anos, que os 
leões abriram as portas de outra 
`caixa-forte' verde e branca, des-
de então utilizada por todos os es-
calões do futebol: a Academia 
Sporting, em Alcochete. 

Ora, tal como em 2002, a inau-
guração do Pavilhão João Rocha, 
que irá albergar o futsal, andebol e 
hóquei em patins - bem como os 
expectáveis regressos do basque-
tebol e voleibol - vai contar com 
casacheia. Sabe o nosso jornal que 
está prevista apresença de atuais e 
ex -atletas e dirigentes das várias 
modalidades do clube, para além 
de antigos presidentes leoninos e 
membros do Governo. 

Desejo antigo 
A necessidade de os leões conta-
rem com um recinto para as suas 
modalidades foi algo também 
identificado por antigos líderes 
do clube, masque apenas conhe-
ceu um impulso no mandato do  

atual presidente. A 12 de abril de 
2014 foi anunciada a 'Missão Pa - 
vilhão' , iniciativa que visava a 
recolha de donativos dos spor- 

48  EDIÇÃO DA GALA HONORIS 
SPORTING, QUE SE REALIZA 
A1 DE JULHO, FARÁ AS HONRAS 
DO NOVO RECINTO DESPORTIVO 

Linguistas, e no ano seguinte, a 26 
de março, lançou-se a primeira 
pedra, a escassos metros do Está - 
dio de Alvaiade. 

Recentemente, a 4 de março 
deste ano, dia em que Bruno de  

Carvalho foi reconduzido a novo 
mandato, °Sporting abriu a porta 
das obras, onde os adeptos pude-
ram ter um vislumbre do novo pa-
vilhão, que irá contar com 3.000 
lugares sentados e para onde será 
realocado o Museu e Loja Verde. 

Gala Honoris faz as honras 
Ainda que a nova casa das modali-
dades apenas conheça competi-
ção oficial na próxima época, já 
será este o espaço para a 44  Gala 
Honoris Sporting, cerimónia que 
se realiza anualmente a 1 de julho, 
dia de aniversário do clube, e onde 
são homenageadas as principais 
figura desportivas do ano. so 
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iDATI rue 

ocos 

4 me  iiiiões ESTA SEXTA 
O QUE FARIA COM ,t 

.;9  r•-ibin.mpr n.o...1 tt 1,011 • COMECE .14 A SONHAR MAIS MUITO MAIS .  

o 
LIGA EUROPA 11  2t, 

M OU R 1 Ni1C, 
JOGA ACESSO 
A FINAL 

BENF1CA 
P.4.47 

Diretor. Diretores Adi  •Li ntus 

António Magalhães  Bernardo Riheir' o e Nunq  ratinha 
‘Ifir 

WBA QUER 
O CENTRAL 

EXCLUSIVO 

1 Esp er  
CONHEÇA 
O MENTA st  c / 
DO TETRA 

LESÃO DE 
SEFEROVIC 
NÃO  É 
GRAVE 

PC PORTO  P.18/19 que Jes 
AINDA 
ACREDITA 

"Vão 
tentar 
tudo tom  
Parai  
gamar" 

NOTÁVEIS PÕEM-SE EM CAMPO 
E APELAM À 
RECONCILIAÇÃO 

"Bruno  e  Jesus 
são as pessoas 
certas para 
o projeto" 

DANILO  APTO 

REUNIAO DE. JJ COM PRESIDENTE ACENDAM 
PARA A PRÓXIMA SEMANA 

PLANO ESTRATÉGICO  É  CAUSA DE DIVERGÉNCIA 

DIRETORES 
DE COMUNICAÇÃO 
DE SPORTING 
E FC PORTO 
ENCONTRARAM-SE 
NUM HOTEL 
DE LISBOA 

PAVILHÃO JOÃO ROCHA INAUGURADO A 21 DE JUNHO 

'tal I  
LIGADOS CAMPEÕES 
P.2/3 

CR7: 39 FINAL 
EM 4 ÉPOCAS 

2-1 t 
At. Madrid Real Madrid 

2 

e 
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ANDEBOL. A Seleção 
portuguesa de sub-19 já conhece 
os adversários no Grupo C do 
Mundial deste ano. Vai defrontar 
a Croácia, Argentina, Brasil, 
Venezuela e Coreia do Sul. A 
competição terá lugar na 
Geórgia de 8 e 20 de agosto. 
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Sporting alcançou 
importante triunfo 
em Águas Santas, antes 
da receção ao FC Porto 

ksisimeadV 

 

5,CP 

24 
SPORTING 

 

 
 

 

P. PACHECO O O 
MÁRIO OLIVEIRA 2 
CEIAS ANTONIO 2 
RUBEN SOUSA O 
T. PEREIRA O 
N REBELO 6 
D. QUINTAS O 
ANDRÉ REI 3 
LUIS FRA' 3 

A. CUDIC o 1 o 
FRANKIS CARO'. O 
PEDRO SOLHA O o 
C. CARNEIRO O O 
F. TAVARES O O 
E. ARAUJO 2 o 
I. NIKCEVIC 2 
JOÃO PINTO 1 o 
J. BOZOVIC 3 o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

ANDEBO 

VITÓRIA SELA VIAGEM 

• GRUPOA 
7.° jornada  

• FC PORTO 36-24 ABC 

BENFICA 31-28 MADEIRA SAL) 

ÁGUAS SANTAS 20-24 SPORTING 

CLASSIEICAÇÃO 
P I VED GM-GS 

02  FC PORTO 56 7 5 O 2 208-189 

<> SPORTING 54 7 5 1 1 211-195 

OHugo Canela  2  BENFICA 48 7 3 3 1 209.196 
Paulo Faria. 

R 

GLS EXC 

A. CAMPOS o O O M. ASANIN O O O 
G. CARNEIRO O O IGOR ZABIC 2 O 
J. BARBOSA O O P. PORTELA 3 O 
P CRUZ 3 1V M KOPCO 2 O 
P. SOUSA 1 O B. BJELANOVIC O 2 
M. GOMES O O C. PEDROSO 2 O 
JUAN COU10 O 1 CARLOS RUESGA 6 O 

O Sporting continua a depen-
der de si na luta pelo título nacio-
nal, depois de ontem ter conquis-
tado importante vitória na viagem 
ao Norte. A equipa de Alvaiade 
derrotou o Águas Santas por 24-
20, antes da receção, sábado, ao lí - 
der FC Porto, tunjogo que pode de-
cidir praticamente o vencedor do 
campeonato, uma vez que depois 
ficam a faltar apenas duas jorna-
das, sendo que os leões recebem na 
última o Bertfica. 

No que diz respeito à partida de 
ontem, tratou-se de um triunfo 
difícil do Sporting, alicerçado so- 

bretudo nos últimos 10 minutos, 
onde Carlos Ruesga liderou aequi - 
pa nessa recuperação. Até aí, o 
Águas Santas foi corajoso, com a 
jovem equipa empenhada a lutar 
pelo resultado. Mas a experiência e 
maior qualidade dos jogadores 
leoninos fez a diferença. 

Nota negativa para os erros acu-
mulados por ambos os emblemas, 
tais como perdas de bola, contra- 

OS LEÕES REAGIRAM A TEMPO, 
DEPOIS DO EMPATE A 12-12 
AO INTERVALO. LUTA PELO 
TÍTULO CONTINUA EM ABERTO 

ataques falhados e golos fáceis 
desperdiçados, assim como a le-
são de Pedro Solha aos 11 minutos, 
para ser avaliada nas próximas ho-
ras, a fim de aquilatar se tem con - 
dições de defrontar o FC Porto. 

"Jogámos quase sempre com 
três jogadores, temos limitações, 
mas também trabalho e qualida -
de", frisou o técnico da equipa dos 
arredores do Porto, Paulo Faria. 

"Entrámos ansiosos, queria 
mos fazer as coisas muito bem" , 
destacou por sua vez Hugo Ca-
nela, admitindo que o Sporting 
já está "com a cabeça no jogo de 
sábado". 

<> Á. SANTAS 39 7 1 2 4 186.200 

Próxima jornada:13de maio 

SPORTING-FC PORTO, ABC-BENFICA E MADEIRA SAD-ÁGUAS 
SANTAS 

GARRA. Michal 

Kopco passa pela 

defesa adversária 

Alguns 'espiões' 
e apoio que veio 
até do futsal 
Com um pavilhão bem com-
posto, destaque em Águas 
Santas para a presença de vá-
rios agentes desportivos de 
andebol, entre os quais os téc-
nicos do FC Porto, a observar o 
seu opositor de sábado, bem 
como do ABC. Quem não fal-
tou à chamada foi ainda a equi-
pa técnica e mais alguns res-
ponsáveis da formação de 
futsal do Sporting, que estão 
presentes no Norte para parti-
ciparem na Taça de Portugal, 
que se disputa a partir de hoje 
em Gondomar, e que não qui-
seram deixar de manifestar o 
seu apoio aos seus colegas de 
andebol. 

GLSExC 09  MADEIRA SAD42 7 3 O 4 216-218 

09  ABC 42 7 1 O 6 192-224 

AO INTERVALO: 12 12 

LOCAL: Pavilhão do Águas Santas 

ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge f ernandes 

JOÃO BAPTISTA SEIXAS 

Página 27



A28

Portas do pavilhão abrem a 21 de junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-05-2017

Meio: Record Online Autores: Vítor Almeida Gonçalves

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5512122

 
Leão inaugura casa das modalidades no dia em que a Academia celebra 15 anos de existência
Foi uma das principais promessas do primeiro mandato eleitoral de Bruno de Carvalho, estando agora
cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Falamos do Pavilhão João Rocha, a nova casa das
modalidades leoninas, que, segundo Record apurou, será inaugurado no próximo dia 21 de junho.
Uma data que, de resto, não foi escolhida ao acaso. Foi precisamente nesse dia, há 15 anos, que os
leões abriram as portas de outra 'caixa-forte' verde e branca, desde então utilizada por todos os
escalões do futebol: a Academia Sporting, em Alcochete.
Ora, tal como em 2002, a inauguração do Pavilhão João Rocha, que irá albergar o futsal, andebol e
hóquei em patins - bem como os expectáveis regressos do basquetebol e voleibol - vai contar com
casa cheia. Sabe o nosso jornal que está prevista a presença de atuais e ex-atletas e dirigentes das
várias modalidades do clube, para além de antigos presidentes leoninos e membros do Governo.
 
Continuar a lerDesejo antigo
A necessidade de os leões contarem com um recinto para as suas modalidades foi algo também
identificado por antigos líderes do clube, mas que apenas conheceu um impulso no mandato do atual
presidente. A 12 de abril de 2014 foi anunciada a 'Missão Pavilhão', iniciativa que visava a recolha de
donativos dos sportinguistas, e no ano seguinte, a 26 de março, lançou-se a primeira pedra, a
escassos metros do Estádio de Alvalade.
 
Recentemente, a 4 de março deste ano, dia em que Bruno de Carvalho foi reconduzido a novo
mandato, o Sporting abriu a porta das obras, onde os adeptos puderam ter um vislumbre do novo
pavilhão, que irá contar com 3.000 lugares sentados e para onde será realocado o Museu e Loja
Verde.
 
Gala Honoris faz as honras
 
Ainda que a nova casa das modalidades apenas conheça competição oficial na próxima época, já será
este o espaço para a 4ª Gala Honoris Sporting, cerimónia que se realiza anualmente a 1 de julho, dia
de aniversário do clube, e onde são homenageadas as principais figuras desportivas do ano.
 
Autor: Vítor Almeida Gonçalves
 
06h28
 
Vítor Almeida Gonçalves
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Por Record
Foi uma das principais promessas do primeiro mandato eleitoral de Bruno de Carvalho, estando agora
cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Falamos do Pavilhão João Rocha, a nova casa das
modalidades leoninas, que, segundo Record apurou, será inaugurado no próximo dia 21 de junho.
Uma data que, de resto, não foi escolhida ao acaso. Foi precisamente nesse dia, há 15 anos, que os
leões abriram as portas de outra 'caixa-forte' verde e branca, desde então utilizada por todos os
escalões do futebol: a Academia Sporting, em Alcochete.Ora, tal como em 2002, a inauguração do
Pavilhão João Rocha, que irá albergar o futsal, andebol e hóquei em patins - bem como os expectáveis
regressos do basquetebol e voleibol - vai contar com casa cheia. Sabe o nosso jornal que está prevista
a presença de atuais e ex-atletas e dirigentes das várias modalidades do clube, para além de antigos
presidentes leoninos e membros do Governo.Desejo antigoA necessidade de os leões contarem com
um recinto para as suas modalidades foi algo também identificado por antigos líderes do clube, mas
que apenas conheceu um impulso no mandato do atual presidente. A 12 de abril de 2014 foi
anunciada a 'Missão Pavilhão', iniciativa que visava a recolha de donativos dos sportinguistas, e no
ano seguinte, a 26 de março, lançou-se a primeira pedra, a escassos metros do Estádio de
Alvalade.Recentemente, a 4 de março deste ano, dia em que Bruno de Carvalho foi reconduzido a
novo mandato, o Sporting abriu a porta das obras, onde os adeptos puderam ter um vislumbre do
novo pavilhão, que irá contar com 3.000 lugares sentados e para onde será realocado o Museu e Loja
Verde.Gala Honoris faz as honrasAinda que a nova casa das modalidades apenas conheça competição
oficial na próxima época, já será este o espaço para a 4ª Gala Honoris Sporting, cerimónia que se
realiza anualmente a 1 de julho, dia de aniversário do clube, e onde são homenageadas as principais
figuras desportivas do ano.
 
06:28  por
 
Record
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