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Clássico fecha 
a Luz ao Benfica 
4  Encarnados recebem FC Porto 
no último jogo da época em casa. 
Dragões focados na liderança 

Após o empate (30-30) do Sporting no 
Funchal, na última quarta-feira, no jogo 
que antecipou o arranque da penultima 
jornada da Fase Final do Grupo A do 
Campeonato Andebol 1— devido ao 
compromisso europeu dos leões —, o 
foco dos jogadores do FC Porto para o 
clássico desta tarde (17 horas), frente ao 
Benfica, aponta para a vitoria e o regresso 
à liderança do campeonato. Porque tal 
permitira aos dragões adiara discussão 
do titulo para a ultima jornada, por 
inerencia para o Dragão Caixa, conforme 
deu conta, anteontem, o capitão Ricardo 
Moreira no lançamento azul e branco do 
clássico de hoje. Obviamente os 
comandados de Mariano Ortega querem 
aproveitar para regressar às vitórias 
neste que será. precisamente, o último 
jogo em casa, e por isso o objetivo dos 
visitantes não será tacil de concretizar na 
Luz. Atras de uma vitória vai igualmente o 
ABC jogar a Aguas Santas a qual, a 
concretizar-se. fará a equipa de Carlos 
Resende, ainda campeã nacional, subir ao 

lugar da tabela. No Grupo B tambèm 
há jornada 9, apenas amanhã concluída. 

r --- — 
CALENDÁRIO 
4  Andebol 1 

4 GRUPO A 4 9.' Jornada 4 Hoje 
BenfIca-FC Porto 17.00 h 
Pavilhao da Luz. em Lisboa 
Aguas Santas—ABC 18.00 h 
Pavilhao da AA Agaas Santas. na Mata 
Madeira SAD-Sporting (17 maio) 30-30 
4 GRUPO B 9.* rornadã 4 Hoje 
ISMAI-Sp. Horta 19.00 h 
Pavilhao Municipal, na Mala 
AC Fafe-Boa Hora 18.00 h 
Pavilhao Municipal. em Fale 
Ac. São Mamede-Belenenses 21.00 h 
Pavilhao Eduardo Soares. em S. Mamede Infesta 
4 Amanhã 
Avanca-Arsenal Devesa • 18.00 h 
Pavilhao Comendador Adelino Dias Costa, em Avenca 
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Futebol 

SC BRAGA 

ANTÓNIO PEDRO PEIXOTO - 
•

g  
POI.  

ANiONIO BARROSO 

T
INI IA fama de louco, como 
todos os guarda redes. 
quando defendia a baliza 
da equipa de futsal dos mi - 
nhotos. Agora quarentão,  O 

advo >gado António Pedro Peixoto, 
que todos conhecem por PU  das I i 
des desportivas, abanou o sistema 
ao apresentar se COMO oposição e 
alternativa ao homem que há 14 
anos governa o Sporting Clube de 
Braga, Antonio Salvador, nas elei-
cões de dia 27. 

Desassombrado e com o devir 
que encanta os filósofos e, em boa 
verdade, e essencia da vida, propõe-
-se acabar com «mais do mesmo» 
do atual presidente, por entender ser 
a estabilidade contraproducente, 
muito mais sem a alegada transpa-
rencia o tue reclama para os arsena-
listas. «Estamos ha vários anos pe -
cante um poder estabelecido que se 
rege pela égide da estabilidade a 
todo o custo. É crucial e inevitável 
para o clube ter a transformação 
estrutural que necessita.» E um dos 
soundbytes  com que se propõe con -
vencer Os mais de 10.512 associa-
dos em condições de votar nas elei-
ções do próximo dia 27. E sem 
deixar de reconhecer crédito ao 
líder da (quase) última década e 
meia do emblema, António Pedro 
Peixoto apresenta se corno can 
didata a presidéncia da Direção 
para o próximo quadriénio. 

VITALIDADE E HEGEMONIA 
Porque, (»mio ontem sustentou 

na visita a Travessa da Queima 
da, onde 1.010  convidado de hon 
ra de A B( / \ TV. para, entrevir. 
lado por outro antigo 
guarda-redes (mas este de fute-
bol de 11, o nosso subdiretor, Jo 
sé Manuel Delgado) apresentar 
as linhas fundamentais da candi 
datara que lidera, suportada no 
lema Nós somos por um Braga 
maior, «e  um projeto de tutu 
ro», que visa acentuar «vil ali 
Jade e hegemonia» ainda Maio 
l'eS do vencedor da Taça de 

'Pli', como 
todos o 
conhecem, 
diz que 
«dava 
a vida pelo 
clube» 
e quer 
sangue 
novo no 
emblema 

Portugal em 2016 (e finalista ven - 
ciclo em 2015). O  enorme,  como 
gosta de ser conhecido o SC Bra 
ga, por contraposição aos gran 
.des. António Pedro Peixoto, que 

É segredo que não desvendou ainda: 
quem sera o futuro diretor desportivo do 
SC Braga caso vença as eleições do pra-
ximo sábado. E ontem já deixou a indica-
ção que o trabalho de Rui Casaca será 
analisado, embora tenha sido explicito a 
dizer «já há perfil e nome». Apresentou 
no ultimo dia 6 ao presidente da Mesa cia 

estava mais à vontade no pavilhão 
e a atirar-se a lodos as bolas do 
que se vai habituando, agora, e 
por OSSOS (I() oficio e dever da 
missão, aos holofotes da fama e 

AG do emblema, o eurodeputado vilaver-
dense Jose Manuel Fernandes, uma lista -
a B, que lidera - . que propõe Luis Sousa para 
presidir à Mesa da AG, José Luis Dias para 
liderar a Conselho Fiscal, Fernando Santos 
para presidir ao Conselho Geral, Rui Ferrei-
ra para chefiar o Conselho Cultural e Social 
e que tem Paulino Carvalho como candi- 

das atenções gerais, advoga «uma 
identidade forte entre o clube e a 
cidade», segundo de três pilares 
em que baseia a sua presença na 
corrida as urnas. A primeira des 

dato a vice-presidente da Direção que 
quer liderar. «Com paixão e competên-
cia», como disse ontem n'A BOLA TV. 

António Pedro Peixoto quer também 
melhorias na  Pedreira.  «Mais elevado-
res e escadas rolantes no estádio muni-
cipal» de Braga foi uma das ideias e pro-
postas cuja discussão lançou. 

sas traves mestras e «a valoriza-
ção de sócios e adeptos», o ter-
ceiro «a transparéncia», da qual, 
e depois de classificar como> «de-
sastroso» o quinto lugar final dos 
minhotos na Liga, espicaçou o 
atual presidente: 

-Ninguém sabe quem foram as 
pessoas que compraram 17 por 
cento das ações da SAD»,  tem sido 
um dos remoques na direção cio 
c<» ocorrente e homónimo Antonio 
(Salvador), que já disse que colo-
cará o lugar de presidente da so-
ciedade anónima desportiva à dis-
posição caso os sócios bracarenses 
elejam Pli  para comandar os des-
tinos do emblema que se funde 
com] a propria cidade dos arce -
bispos nos próximos quatro anos. 

Potenciar empatia com sócios e melhorar o estádio 

baliza/4..; 
ao cadeirão-  
da presidência 

Antigo guarda-redes da equipa de futsal e ponta-esquerda do andebol quer destronar Salvador 
«e mais do mesmo» nas eleições o Dever de missão, porque a estabilidade não é perfeita 

4  CONFORTO NOS HOLOFOTES. 
Antonio Pedro Peixoto visitou ontem 
A BOLA TV e as históricas instalações 
da Travessa da Queimada. O advogado, 
de 40 anos, foi recebido por Jose Manuel 
Delgado e Pedro Cravo, e mostrou-se 
a vontade com as atenções gerais que 
lhe foram votadas. E é de votos, para 
bater António Salvador, que o candidato 
da Lista B precisará nas eleições 
do próximo dia 27. sábado, no SC Braga 
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_ _ Futebol 

SC BRAGA 

  

     

      

      

NA 1." PESSOA 

«Paixão dos adeptos não se 
nota no presidente do clube!» 

Em) 
Agradece a António 

Salvador o trabalho 
mas o candidato da Lista B à 
presidéncia da Direção nas 
eleições do próximo dia 27 

lembra que já havia clube e 
alegrias muito antes do atual 
presidente e concorrente, ao 
qual gostaria de ver maior en-
volvimento sentimental na 
gestão do clube que é o do co-
rarão dos bracarenses 

Entrevista de 

ANTONIO BARROSO 

O
que o leva a candidatar-
-se à presidência do SC 
Braga contra António 
Salvador, líder incon-
testado do clube desde 

2003, há 14 anos? 
— Sou adepto. Ando nas ruas. 

vou ao estádio, assistir aos jogos. 
Além de um objetivo pessoal de 
vida, senti que o SC Braga não es 
lava a caminhar para o sitio certo. 
Juntando a vontade que tinha de 
ser presidente, acho que era altu - 
ra de me assumir. Independente 
mente da classificação que tives-
se, mesmo se fosse primeiro. 

— Quando apareceu a ideia de 
querer ser presidente? 

-- Quem me conhece como jo 
gador, sabe que amo tanto o clu 
be que mesmo dentro de campo 
exacerbava a paixão. Acabei a car-
reira e disse para comigo que tinha 
de fazer algo pelo meu clube, cus 
tava - me deixar de ter aquele sim -
bolo ao clube. Consigo separar a 
paixão pelo que é a competem:ia dc 
gerir aquele clube. É isto que que 
ro para mim e que o SC Braga me 
rece. disse para comigo. 

— É casado, tem duas filhas. 
Que diz a familia desta sua missão? 

-- Quem padece mais destas nos-
sas loucuras são as nossas mulher 
res. A minha ultrapassa bem isto 
porque sabe o que sinto por este clu-
be. Levou- me ao comboio e disse - 

• 

Confortável de fato e gravata, como no tribunal. 

-me Pli vaia lula pelo teu objetivo mas 
nunca vou admitir que o MI nome ande 
em negociatas. Tenho princípios en-
raizados, a honestidade não se apren-
de em meia dúzia de anos. O meu pai 
dizia que não há ninguém meio ho-
nesto: ou se é, ou não. Nunca cairei 
nessas tentações. 

— O clube deve olhar para den-
tro, ou para fora? 

• Candidato -me para valori-
zar Os adeptos: antes de olhar para 
fora, tenho de olhar para dentro. 
Valorizar o que temos e pôr sem-
pre os nossos adeptos no topo das 
prioridades. Mas só isso não che-
ga: boa equipa, rigor financeiro e 
apoios financeiros são necessários. 
Criar uma identidade forte entre a 
cidade e o clube, e a transparén 

O estádio mais bonito do 
Mundo deve ser o pior 
no que toca ao conforto 
para os adeptos do clube 

RU; i.likiMUNDO/ AS; 
• T n 

advogado quer elevar clube a outro patamar' 

cia, são os três princípios. que en -
tendem( is que estão em débito. Dai 
as razões desta candidatura. 

— E como o quer valorizar? 
— A valorização divide- se em 

dois prismas: os adeptos iam aos 
jogos fora e nunca eram valoriza 
dos. Agora já começam a ver-se 
vídeos do apoio elos sócios, que 
fazem sacrifícios, chegam a casa 
às tantas da manhã e segunda 
- feira vão trabalhar. Ou chama 
rem - nos adeptos do clube rival, o 
Vitória [Guimarães]. 

— Guimarães é um bom exem-
plo para clubes de cidade, de viver 
o seu emblema com paixão... 

- Essa comparação do senhor 
António Salvador foi triste, mas 
não o vou crucificar. Mas a todos 
os bracarenses custou -lhes ouvir 
aquilo. E esta época num jogo da 
Liga Europa, estávamos poucos e 
disse «só fazem falta os que cá es 
tão». O estádio está com 14 anos, 
e está com os mesmos problemas 
ou piores cio que aqueles com que 
nasceu. Há um nicho de elevado-
res para privilegiados, mas os 
adeptos normais que vão para a  

bancada sofrem. E escadas rolan 
tes também fazem falta. Sei o que 
quero para o SC Braga. Os adeptos 
que vão ao estádio são os molho 
res: têm de ser louvados ao máxi 
mo! Existe uma barreira entre a 
cidade e o clube, enquanui não an -
darem de mãos dadas não vamos 
ser campeões. Temos medidas para 
concretizar esse ideal. Agora um 
clube fechado, que não mobiliza 
sua cidade, não! O clube tem que 
se dar mais à cidade. Criar uma 
identidade forte. 

— Em 2009/10 lutou com o Ben -
fica pelo titulo até á última ronda, 
já foi a uma final europeia com o 
FC Porto, e 14 anos seguidos na 
UEFA. Se a cidade não se envolve 
com o clube, o que se passa? 

— Mais força me dá. Mas darei 
sempre todo o mérito ao trabalho 
do senhor António Salvador. Mas 
custa me que só falem dos- últi 
mos 14 anos: o SC Braga tem qua 
se 100 anos, já deu muitas mais 
alegrias. Boas classificações são de 
louvar. António Salvador fez e min 
galem lhe tira o mérito. Braga, sen-
do a quarta cidade, tinha de obri - 
gatoriamente crescer. Mas os 
resultados positivos, mesmo scn -
do o melhor ciclo da história do 
clube. estagnaram por completo. 
Mas é isto que se quer cid eternum, 
ser quarto ou quinto? Mesmo em 
sócios e assistências. Atingimos o 
pico com o senhor Antonio Salva 
dor, com todo o mérito, mas ago-
ra estamos a baixar. Chegou aos 
31 mil sócios e agora estamos em 
20 mil... Falta uma palavra que pa 
rece ser crime dizer no futebol: 
paixão. Não dos adeptos. Falta ao 
presidente, não se nota. O SC Bra 
ga precisa de uma liderança apai 
xonada. Como está, não está bem. 
Quinto nas assistências e nos só-
cios? Se outros se contentarem 
com isso... eu não! Ou mudamos as 
mentalidades ou nunca mais va-
mos ser campeões. como todos 
pretendemos e desejamos para o 
clube que tanto amo! 

Quero transparência e 
auditorias de três em 
três anos. As contas do 
BPP também eram boas 

O ESTÁDIO. «Já fui a muitos no 
Mundo. Em 14 anos não teve um 
melhoramento. Não digam que vão" 
fazer o que não fizeram agora...» 

O ELEVADORES. «Quero-os e as 
escadas rolantes, não apenas na 
zona VIP mas na outra bancada do 
estado, para adeptos do clube!» 

O CONFORTO. «A  obra de Souto 
Moura; por fora mexer è crime; por 
dentro, a noite e dissuasor: nào 
levo as minhas filhas lã a um jogo» 

O SAD. «E  legal ser presidente do 
clube e não da SAD. Mas estes 
querem que o futebol seja dirigido 
por bracarenses apaixonados!» 

O TRANSPARÊNCIA. «So contas 
e relatorios não chega: auditorias 
externas e tudo explicado. Não lavo 
roupa suja na praça pública!» 

O MAIS—VALIAS. «Gostava de 
saber quanto renderam Rafa Silva, 
Boly e Pedro Santos. Nem nestas 
nem nas contas antes figuram...» 

Q AÇÕES. «17 por cento vendidas, 
as da SAD , a um fundo inglês. Mas 
de quem? Quero debate e saber 
quem são os donos das ações!» 

O VOTO. «Quero que analisem bem 
e ponderem: vão votar, de forma 
maciça, no clube: estão a votar na 
liderança do futebol, também!» 

O RECEITAS. «Das transmissões 
televisivas, quotas, bilheteira e 
transferências de jogadores: 3 em 4 
ligadas á paixão dos adeptos!» 

O PARCERIAS. «Empresários da 
cidade estão comigo. Ninguém se 
quer associar com o estádio vazio: 
temos de mudar é o paradigma!» 

O ABEL «Connosco acaba a época 
e começa a proxima como técnico. 
Há na estrutura do clube gente que 
é competente. E ponderar tudo...» 

O CAMPEÕES. «Se for preciso, 
vou de porta em porta, mobilizar 
a cidade: só assim poderemos ser 
campeões. Falta paixão ao nosso 
clube. vamos devolvê-la!» 

a 

ANTÓNIO PEDRO PEIXOTO 
vitt 

VA  

1 

Página 3



  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,52 x 3,59 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 69612858 20-05-2017

SAB 20 141412017 1 p..t°0,711t,'Z'ilt`,21,;....o,.. CAND100 DE OIIVEIP A. RIBEIRO DOS REIS. VICENTE DE MELO I  VITI:SERPA www.abola.pt  r 

p • 

1 
• 

MESTRE 
DA COR 

C 707 109 055 89.wA 
SIKAGARD 700S 25LT 

III VI II (dl I III 1101 

lalac 
AGUAREPEL1511.  

• !! I 'UNIA AMIMA 1,1111A u  111H 

JESU 
F CA 
(4)Saiba o que 

já está decidido 
para a nova época 
do Sporting 

Entreviste 
 c nragarr, 

(a  COM SALVADOR 
tv STAMOS A BAIXAR 

°Antonio Pedro Peixoto 
fala do seu projeto p. .19  e yi 

PUB 

PECADA 

PONTO FINAL 
TREINADOR CHEGOU 
A ADMITIR SAIR 
SEM INDEMNIZAÇÃO, 
MAS REUNIÃO TERMINOU 
EM PAZ E COM UMA CERTEZA 

(74  Espanha „ 

E DIFÍCIL 
ACEITAR QUE 
O FIM ESTA 
A CHEGAR 

• ©Tiago admite que arrumar 
as botas é hipótese 

• 
A 

A SOL& 

OSer treinador 
é possibilidade forte 

()As memórias de uma carreira 
recheada de êxitos 

()Recebeu em Madrid fã 
de 12 anos que joga no Benfica 
e que tem nome 
em sua homenagem p. as a 27 

(741FC POrE0 

CONFIANÇA 
NO CONTRATO 
QUE EXISTE 

ONuno Espirito Santo 
sem preocupações 
sobre o futuro p 

VIM PARA SER CAMPEAO 
E SABEMOS O CAMINHO 

©Técnico garante sintonia com  Bruno de Carvalho 
P.  2  a 5 

r 

.10•••11. 

SOA A 

BENFICA 
20.30 H 

NORTE 
RECEBE 

CAMPEAO 
EM FESTA 
Rui Vitoria garante 

utilização de Paulo Lopes, 
Pedro Pereira. 

Hermes  e  Kalair_a 

NICOLAS CASTILLO 
NA MIRA DA ÁGUIA 

Avancado de 24 anos 
é chamado de 'ZIatari chileno 

'TIRA 
É HIPÓTESE 

PARA A BALIZA 
Guarda-redes do Estoril 

pode voltar á Luz 

CELSO PITA 
Golos pararam 

há 40 anos 
Acidente interrompeu 
a carreira do goleador 
de panteras e águias 
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ASE 

Andeboll -9.*Jomada 
Gaipo A: Benfica-FC Porto, 
17h00; Águas Santas-ABC, 
18h00- Grupo Bi ADA Mala-SC 
Horta,19h00; AC Fafe-Boa 
Hora, 18h00; 5. 
Mamede-Belenenses, 21h00. 

RaildePortugal 6.3  Prova 
do Mundial de Ralis WRC e 5.3  
prova do Nacional de Ral is, 

Campeonato ela Liga - 
Play-Offs 1/2 Finai - 1.° Joga 
Benfica-011veirense,15h00; FC 
Porto-V. Guimarães, 15h00. 
Campeonato Nacional 
Feminino- Finat Guifões SC -V. 
Guirnarães,16h30, no Pavilhão 
Desportivo da Gatanha da 
Nazaré. 

Volta a itália -14." Etapa: 
Casteilania-Oropa (131 km), 
a decorrer até dia 28. 

Rrrnot 
Liga-34.3Jomadm Rio 

Ave-Beienenses,16h00; Paços 
Ferreira-Maritimo,16h00; 
Nacional-V. Setúba1,16h00; V. 
Guimarães-Feirense,18h15; 
Boavista-Benfica, 20h30.11 Liga 
42.3  Jomadx 

Freamunde-Covilhã,16h00. 1 
Divisão Feminina - I Fase 
25.3  Jornada: Fut 
Benfica-Belenenses; 
Estori-Braga; Ouriense -  

A-Dos-Francos; 
Ferreirense-Albergaria; 
Valadares-Viseu 2001 Adsc 
Boavista-Sporting. Jogos às 
16h00. Juniores A - I Divisão - 
2.3  Fase -12.a Jornada - 
Apuramento Campeão: Rio 
Ave-Biaga; Sporting-V. 
Guimarães; 
Académica-Belenenses; 
Benfica-FC Porto - 
Manutenção/Descida Zona 
Norte: Moreirense-Pad roense; 
Leixões-Chaves; Gil 
Vicente-Feirens Ud 
Oliveirense-Paços Ferreira 
Zona Suk Sacavenense-V. 
Setúbal; Oeiras-Naval; Ud 
Leiria-Nacional; Loures-Estoril -
11 Divisão -14.3  Jornada -
Manutenção/Descida Série 
A:Varzím-Famalicão; 
Merelinense-Tirsense; 
Cerveira-Bragança; Vizela-Vila 
Real - Série & 
Freamunde-Atfenense; 
Lusitania FC-Arouca; 
Sanjoanense-Penafiel (Est. 
Conde Dias Garcia) Salgueiros 
08-Sousense -SérieC:Vigor 
Mocidade-Anadia; 
Pombal-Repesenses; Benf C 
Branco - Beira-Mar; Ac 
Viseu-Estreia Almeida Série D: 
Acad Santarém-Caldas; 
Sintrense-Fut Benfica; 
Marinhense-Alverca; 
Torreense-Castelo Vide -Série 
E: Despertar-Barreirense; 
Pinhalnovense-Lusitano GC; 
Sesimbrà•Portimonense; Praia 
Milfontes-Olhanense. Jogos às 
17h00. 

2.3  EdiçãodaSalBeadiSoccer 
Cup: Portugal-Cabo Verde, 
17h00, em Cabo Verde. 

1Dhrisão-11Fase-taJomacke 
Modicus Sandim-Belenenses, 
18h00; Fundão-Braga,16h00; 
Burinhosa-Benfica,17h30; 0. 
Azeméls-Sporting,20h30. 

IDIvisão-22AllomadzSpg 
Tomar-Barcelos,17h00; 
Sanjoanense-Oltveirense, 
18h00; FC Porto-Sporting, 
18h00; Paço de Arcos-Benfica, 
18h00; Turquei-Juv. Viana, 
21h00; Valença-Riba D'Ave, 
21h30; Candelária-Valongo, 
21h00. 

Torneio de Roma(itálla). 
masculinos e femininos, com 
a participação de João Sousa, 
a decorrer até dia 21. 

Seleção Nadonal AA -Jogo 
partiadar: Portugal - Suíça, 
17h00, em Maribor, Esiovénia. 
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Jogadores do Sporting 
treinam para a receção aos 

romenos do PotaissaTurda, 
domingo, no pavilhão do 

Ginásio do Sul 

ANDEI301, Sporting quer ganhar vantagem dilatada no jogo da 
primeira mão da final da Taça Challenge, no domingo, em Almada 

ItI 

LEA0 CORRE PARA A 
SEGUNDA CONQUISTA 

Competição  
Liga dos Campeões 
Taça Challenge 
Taça Challenge 
Taça Challenge 
TaçaChailenge 
TKa Cfrialleng9 
TaçaChallenge 
Taça Challenge 

Nas sete finais europeias 
"portuguesas", envolven-
do oito clubes nacionais, 
apenas o Sporting, em 
2 00 9/10, e mais recente-
mente o A13C, numa 
decisão frente ao Benfica, 
venceram a Challenge Cup 

SANDROBAGUROPO 

imo Desta vez o leão decidiu 
adotar um discurso cauteloso 
na abordagemaoprimeirojogo 
da final da Taça Challenge, 
frente aos romenos do Potaissa 
Turda - no domingo, pelas 17 
horas, no pavilhão do Ginásio 
do Sul - depois de o técnico ro-
meno ter atribuído o favoritis-
mo aos leões. "Disse que vai ser  

David contra Golias, mas espe-
ro um jogo muito difícil, por-
que o Turda é uma equipa que 
defende de forma muito agres-
siva ", admitiu Hugo Canela, 
técnico dos verdes e brancos, 

"O que está para 
trás é história. 
Vamos tentar 
vencer pela maior 
margem nossfve!" 
ItagoCanela 
Treinador do Sporting 

considerando, também, que o 
facto de o Sporting ainda não 
ter perdido na competição não 
lhe garante o troféu. "É uma 
final e o que está para trás é his-
tória. Temos de ser fortes a de-
fender e sair bem para o contra-
ataque para fazermos aí a dife-
rença. Vamos tentar vencer 
pela maior margem possível", 
sustentou. Apesar do mês in-
tenso de jogos, o treinador dos 
verdes e brancos garante que o 
foco da equipa está em trazer 
mais uma ChallengeparaAlva-
lade, não sentindo ogrupo mais 
pressionado devido às palavras 
do presidente Bruno de Carva-
lho."Estou aquihárquitosanos 
e é normal no Sporting existir  

pressão. Estamos até ao fim a 
lutar por tudo e a trabalharpara 
não estarmos dependentes de 
sortes e lances esquisitos", vin-
cou. Do plantel atual, há quatro 
leões que conquistaram a 
Challenge em 2010:l3oskoBje- 

Época 
1993/94 
2004/05 
2005/06 
2009/10 
2010/11 
2014/15 
2015/16 
2016/17  

lanovic, Pedro Portela, Pedro 
Solha e João Paulo Pinto. Bosko 
assume que os leões querem 
repetir aproeza."Temos de en-
trar fortes e garantir um triun-
fo expressivo na primeira 
mão", disse. 

~Pas  
ABC 
ABC 
Sporting da Horta 
Sporttrig_vencetior 
Benfka 
ABC 
ABCvencadereBentka 
Sporting 

SE \AIS PilLAESAS 
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MODALIDADES AO RA10-X 

3  , REFORÇOS 

ORÇAMENTO 

UOA LÍDER DA FASE REGULAR 

Enfrenta o Azeméis na primeira ronda dos play-offs  

TAÇADEPORTUGAL•  BERMA (finalista vencido)  

SOPEILIKA• BRUXA (finalista vencido)  

7111912AL1GA• VENCEDOR  

UMPAPUTIIALCUP• WEL (finalista vencido) 

7  REFORÇOS 

ORÇAMENTO 

2 
cAmpeoeurro LÍDER 
Tem 2 pontos de vantagem sobre o FC Porto. 
mas mais um jogo 

TAÇA= PORTUGAL Vai disputar a FINAL-FOUR  

SUIPIXTIKA• 

 

BENFICA  

TaçA amuram Vai disputar a FINAL  

HÕCffigl EM PÃES 5 1 REFORÇOS 

ORÇAMENTO 

1 
CAMPEOMNIV 4° CLASSIFICADO 

TAÇADEPORTUGAL ELIMINADO 
NO516 AVOS DE FINAL 

SUPERTAÇA• FC PORTO 

LIGAEUROPEZA • REUS 

eliminado na fase de grupos 
*provas terminadas Valores em milhões de euros 

ANDIEBOL 

SECA Investimento recorde nas modalidades não se tem 
traduzido na desejada hegemonia, gerando desilusão 

Sonhos  desfeitos 
causam vítimas 

n 
J 

SPORTING 

52 me 
Orçamento 

dos leões para 

futsal, andebol 

e hóquei é o 

maior dos três 

grandes 

2 

316 me 
Águias gastam 

menos do que 

os leões para 

alimentar as 

suas... seis 

modalidades 

de pavilhão 

FC PORTO 

me. 
Dragões usam 

menos de 

metade do 

orçamento 

dos leões no 

basquetebol, 

andebol e 

hóquei 

Vicente Moura e Bruno de Carvalho como único troféu da época: aTaça da Liga de futsal 

Saída de Vicente Moura foi 
o mais recente capítulo de 
uma história que pode 
terminar em limpeza de 
balneário no futsal, hóquei 
e andeboL SMS enfureci-
das do líder após derrotas 
têm causado desconforto 

DUARTETORBDTSI 

a •• Desagradado com as crí-
ticas de Bruno de Carvalho 
às modalidades leoninas, 
bem explicitas no seuúltimo 
post no Facebook, Vicente 
Moura abandonou anteon-
tem o cargo de vice-presi-
dente responsável pelas mo-
dalidades, em mais um capí-
tulo de uma crise extrafute-
bol que tem assolado o clube. 
Graças a um investimento 
de 5,2 milhões de euros no 
futsal, andebol e hóquei em 
patins que pulveriza o dos 
rivais, o presidente do Spor-
ting não tem lidado bem com 
a ausência de títulos que ro-
tulava de "obrigatórios" e, 
sabe OJOGO, costuma reagir 
às derrotas com SMS de teor 
duro enviadas a jogadores e 
técnicos, atitude que levou 
alguns destes a questionar a 
continuidade de leão ao pei- 

to na próxima época. Dono 
da maior fatia do orçamento 
das modalidades (2,2 mi-
lhões de euros), o futsal até 
conquistou a Taça da Liga, 
mas as derrotas para o Benfi-
ca na Taça de Portugal e na 
Supertaça e, particularmen-
te, a goleada sofrida na final 
da UEFA Futsal Cup (7-0) ge-
raram a ira presidencial. 
"Não vale a pena tentar es-
conder que esta prova não 
era um dos grandes objetivos 
desta época. Era I (...) Temos 
que fazer, querer e superar-
nos bastante mais", afirmou 
Bruno, após o jogo. 

Antes, os sinais de impa-
ciência já tinham ficado pa-
tentes nas saídas deJoséTrin-
dade e Guillem Pérez, coor-
denador geral e técnico de hó-
quei em patins, respetiva-
mente, bem como de Zupo 
Equisoian, treinador do an-
debol. Se a nível do hóquei, a 
época tem sido um autêntico 
fracasso, os leões ainda estão 
na luta por uma tripleta no 
andebol, embora, no cam-
peonato, dependam de ter-
ceiros: o FC Porto tem de per-
der um dos dois últimos jogos 
da prova. 
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agenda 
Andebol -1.' Chvisào Nadonal (2.* Fase) 
Grupo A • Senil: d- R C Porta  (17).  Aguas 
tas-ABC (18) Grupo 8 - Fafe-Boa Hora (18), 
Maia-ISMAI-Sp Horta (19). Ar. Sào Mamede - 
Belenenses 121) 
Atlethase - Campeonato de Portugal de Es-
tafetas - As 15 horas, no Evadi° Municipal 
Vieira de Carvalho, na Mala. 
Automobilismo - Rall de Portugal - As 9.08, 
cor, , viiira do Minho e chegada a 

Sasquetebo4 - Uga (Play-offs) - Melas-li- 
• - 1) - F C Porto -V GU ,ratàEos (15',  

íseehca-0weirense (15 
Camarim - Taça do Mundo de Velocidade -
A parir das 9 58 horas, f na,s e me-,r,-f rias, 
na pista do Centro de Alto Rendimento de 
Montemor-o-Velho 
Futebol - Liga - Rio Ave-Belenenses (16). P 
Ferreira -Marin.° (16), Nacional-V. Setilha( 
(16), V Guimaraes-Feirense (18.15), Boavista-
Benfica (20 30) 
UgaPro - Freamunde-Sp Covilhã (18) 
Juniores A - 1." Divisa* (2.. Fase) - Ap. Cam-
pelo - Rio Ave-Braga (11), Acadêmica-Bele-
nenses, Benhca-F C Porto, Sporung-V Gui-
marães Descidas - Zona Norte - Madeirense-
Padroense. Gil Vicente-Feirense.01Nevense-P 
Ferreira, leixOes-Chaves Zona Sul - Sacave-
nense-V Setubal. U Leira-Nacional. Louves-
Estoril. Oeir,rs- Naval logos as 17 horas 
Juniores A - 2.* (»Mio - Ap. Campeao (3.' 
Fase) - Boavmla-Cova Piedade Descidas (2' 
Fase) - Serie A • Cérveira-Bragança, Mereli-
nense-lirsense, Varzim-Famalicao (Mun. Po-
voa Varrim), Vinta-Vila Real. Serie 8 - Salguei-
ros 08-Sousense, Freambride-Alfenense, Lus 
Lourosa-Arouca, SanJoanense-Penafiel (Est 
Conde Dias Garria) Serie C - Ac. Viseu-E Al-
meida, V Mocidade-Anadia, Sp Pombal-Repe,  
senses, BC Branco-Berra-Mar Serie D - Ar 
Santarem -Caldas. Sentrense -Fut Benflca (Rel-
vado), Maranhense-Alverca. U. TOrreense-Cas-
teto Vide, Série E - Despertar-Barreirense, Pi-
nbalnovense-LuS EVOra, Praia Milfontes-Oba-
nense, Sesimbra-Pontmonense logos as 17 
horas 
A. F. Algarve - 1.' Divisa. (2.1  Fase) Ap 
Cainpeao - Quaneira-Esp. Lagos, Ferreiras-
Lagoa, Moncarapachense-Quaneirense Desci-
das - 11 Esperancas-Messmense, Culatrensr - 
Imortal, Faro Benlica-Silves. logos as 17 horas 
A. F. Aveiro - 1.' Olvlsio - S. loào Ver-Alva • 
reboa. U larnas-Lus Louros& Meathada-Ro• 
mana. Bustelo-Avanca, Espinho-Marierroense. 
Parverise-Esmonz. Curuples-01. Bairro, Fiaes-
Beira Mar, Carreoosense-Alba, logos as 17 flo-
ras 
A. F. Porte 2.' Divisa* (2! Fase) - Sub-Se-
rie 1- Torrados-Rairrionda (17- Regi de) 
Juniores - L' Divisar) (2.' Fase) - Ap. Cam-
pelo - Nogueirense-Gondomar, Paredes-Lei-
xaes. logos as 17 horas. 
Infantis - 1.' Divisa° (2...Fase) - Ap. Cam-
pelo - Rio Ave-Alfenense Trofense-Colm-
breies logos as 15 horas 
Futebol de Praia - Sal Cup (Cabo Vertia) - 
Portugal- Inglaterra (17) 
Futebol Nadada* - Liga - Fut Benfica-Bete-
nenses., Boavista-Sponing (Ramaldellnate1), 
Vatadares Gala-Viseu 2001 (Mun. Grilo). U 
Fenerrense-C Albergaria At. Ounense-A-dos-
Fran( os. Estoril-Braga. logos as 16 horas 
Fumei - Uga (2.' Fase) - Play-off - logo 1 - 
Fundao-Braga (16), Bunnhosa-Benfira 
(17 30), MOdicus-BefenenSes (18). Futsal Aze-
mels-Sponlog (20 30) 
Hóquei em Padas -1.' Divisão Nacional - 
Sp tomar-0. Barcelos (17), Paço Arços-Benli-
ca (18). Sanloanense-Oliveuense (18). F C 
Prato-Sporting (18), forquei -fuv. Viana (21), 
Valença Riba tf Ave (21 301. Candelaria -AO 
Valongo (221 

Riguebi - Qualifiraçào Europeu (Play-olf) - 
Beig, r ;k • Po,togal (15) 
Voleibol - logo particular - 
í 171 
21 ma, 
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Gastronomia. Adoro 
cozinhar e experimen-

tar. O bacalhau, seja de que 
maneira for, é o meu prato de 
eleição. Também gosto 
bastante da espetada 
madeirense do restaurante "O 
Polar", em Câmara de Lobos. 

Ilha da Madeira e 
Alentejo. A primeira 

(foto) porque é um paraíso e 
tão bonita que vale a pena 
conhecer. A segunda pelas 
pessoas e pela calma que 
transmite. Em comum, ambas 
têm a excelente culinária. 

4  Ler.  Adoro sentar-me 
numa praia e relaxar a 

ler um livro. Gosto de obras de 
suspense e aventura, bem 

1  Viagem à Riviera Maya, 
no ~deo. Tinha muita 

curiosidade em conhecer e 
fiquei fascinado pelo clima, 
pelas praias e pela cultura. 
Também gostava de viajar 
pelo Mundo de mochila às 
costas. 

As minhas sugestões 
Bruno Moreira ANDEBOLISTADOMADEIRASAD 

como livros relacionados com 
a história mundial e as 
guerras. Um que aconselho 
vivamente é o "Amanhã será 
outro dia", de Lee Child (foto). 

Praticar desporto.  lá 
fui praticante de 

basquetebol, ténis e voleibol 
antes de optar pelo andebol. 
Só não sou muito fã dos 
desportos radicais. Mas 
aconselho todos os pais a 
deixarem e incentivarem os 
filhos a praticar desporto, seja 
ele qual for. É muito 
importante para o 
desenvolvimento das crianças. 

Susana Silva 
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