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Leões desejam 
nova vitória 
-› Jogam, hoje, na Madeira, an-
tes da final da Challenge. Man-
têm-se na luta pelo título 

O Sporting quer voltar a vencer, hoje, na 
visita ao Madeira SAD, em jogo antecipado 
da e penúltima jornada do Grupo A do 
Andebol 1, devido à presença na final da 
Challenge Cup (leões jogam domingo a 
mâo). Em igualdade pontual com o lider FC 
Porto. que bateu no último fim de semana, 
o Sporting está obrigado a triunfar para 
continuar na luta pelo titulo. Os dragões 
defrontam o Benfica, na Luz, este sábado. 

CALENDÁRIO 
-) -› Hoje 3 9:jornada 

4 Grupo  A 

Madeira SAD-Sporting 19.00 h 
Pavilhão do Funchal, Madeira 
4 Grupo a 4  6.1ornada 
Sp. Horta- Belenenses 22.00 h 
Pavilhão Desportivo da Horta 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
19h00 
Madeira SAD-Sporting, 9.a jor- 
nada da fase final, no Funchal. 

AMANHA 
ANDEBOL -2.a DIVISÃO 
21h30 
Femientões-FC Porto B. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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Em jogo a contar para a se-
gunda fase do Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão, no es-
calão de seniores masculinos,
a SIR 1.º de Maio deslocou-se a
Almeirim e venceu o 3AAA por
26-30, num jogo em que a
equipa de Picassinos não podia
perder para não hipotecar a su-
bida de divisão.

A equipa marinhense entrou
no jogo um pouco nervosa,
acusando a pressão e facili-
tando na defesa, o que levou a
equipa a cometer algumas fa-
lhas técnicas no ataque. Ainda
assim, a SIR conseguiu manter
o jogo equilibrado até ao inter-
valo, onde o resultado registava
16-15.

Na segunda parte, a SIR co-
meçou com determinação pa -
ra vencer, com uma entrada
muito forte, colocando-se na
frente com uma diferença de
cinco golos, o que permitiu ge-
rir o resultado até ao fim. Desta
forma, a equipa conseguiu o
objectivo da vitória e subir, ao
mesmo tempo, à terceira posi-
ção.

No próximo sábado, a SIR re-
cebe, às 18h00, o NA Samora
Correia, adversário directo no
acesso à 2.ª Divisão Nacional.

SIR/CJB perde por um na luta
pelo terceiro lugar

A equipa de seniores femini-
nos da SIR 1.º de Maio/CJB per-
deu o primeiro jogo do apura-
mento dos terceiro e quarto lu-
gares da 1ª divisão feminina em

andebol. Na recepção ao Ala-
varium, a formação forasteira
acabou por ganhar por 20-21.

A equipa da Marinha Grande
rubricou uma excelente pri-
meira parte, indo para os bal-
neários a vencer por 10-7. Po-
rém, na segunda parte, com
um desnível de exclusões acu-
muladas pela equipa de Paulo
Félix, ao contrário das aveiren-
ses, que jogaram muitas vezes
em superioridade numérica,
estas acabaram por vencer por
um golo de vantagem.

No próximo fim-de-semana
será a vez de se jogar em
Aveiro. O segundo jogo está
mar cado para o próximo sá-
bado, às 18h00. Caso haja ne-
cessidade de uma terceira par-
tida, e mesma terá lugar no do-
mingo, às 18h30.|

SIR vence em Almeirim 
e ascende ao terceiro lugar
Andebol
3.ª Divisão Nacional 
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Madeira SAD vem de uma vitória sobre o Águas Santas. 

MODALIDADES 

Madeira SAD diz adeus 
frente ao Sporting 
PENÚLTIMA 
JORNADA DA 
I DIVISÃO DE 
ANDEBOL TRAZ À 
REGIÃO O SPORTING 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Pavilhão do Funchal será palco 
esta tarde, a partir das 19 horas, do 
último jogo do Madeira Andebol 
SAD na presente temporada em 
casa, com a recepção ao candidato 
ao título de campeão nacional, a 
formação do Sporting. 

Uma partida que reúne todos os 
condimentos para um grande es-
pectáculo de andebol e onde o Ma-
deira SAD assume-se de novo 
como `outsider' mas com vontade 
de assumir grande protagonismo. 

Para os comandados do técnico 
Paulo Fidalgo a grande aposta está 
em manter o quarto lugar na tabela 
classificativa e com isso ir a Braga, 
na jornada final, na próxima sema-
na, discutir frente ao ABC este lu- 
gar. 

Para o Sporting, neste encontro  

no Funchal não há margem para 
erro. A luta pelo título de campeão 
nacional obriga o conjunto leolino a 
não perder pontos na Madeira, isto 
quando estamos a duas jornadas do 
final da fase final. 

FC Porto e Sporting comandam a 
tabela classificativa com 57 pontos 
seguidos pelo Benfica com 49 pon-
tos. O Madeira Andebol SAD segue 
no quarto posto com 45 pontos os 
mesmo do ainda campeão em título  

o ABC. Já o Águas Santas fecha a ta-
bela classificativa com 40 pontos. 

Se o Sporting vencer na Madeira 
e o FC Porto não pontuar na Luz, 
partida a ter lugar no próximo sába-
do, o título fica quase por inteiro nas 
mãos do Sporting. Caso contrário e 
tendo em conta a vantagem do FC 
Porto, que venceu por duas bolas no 
Dragão e perdeu por uma bola em 
Alvalade, aos portistas não deverá 
fugir o primeiro lugar. 
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Madeira SAD quer “domar o leão”

O
Madeira SAD recebe hoje
o Sporting na penúltima
jornada do Grupo A, com
a ambição de realizar um
bom jogo e “domar” o

leão, travando as ambições dos
leões em conquistar pontos. Uma
tarefa complicada, pois o Spor-
ting encontra-se em igualdade
pontual com o líder Porto, ambos
com 57 pontos, tentando ainda
ultrapassar os “azuis e brancos”
na liderança do Grupo A.
Devido à participação do Spor-

ting CP na final da Challenge
Cup, a equipa de Hugo Canela
antecipou o encontro desta 9ª e
penúltima jornada.

Os pupilos de Paulo Fidalgo querem “incomodar” o Sporting na luta pelo título.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt
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As duas formações encon-
tram-se hoje no Pavilhão do
Funchal, pelas 19h00, preven-
do-se um encontro bem dispu-
tado entre duas boas equipas.  
Os pupilos de Paulo Fidalgo

querem “incomodar” o Sporting
na luta pelo título, procurando
manter-se estável na tabela clas-
sificativa. A equipa insular ocupa
a quarta posição do Grupo A,
com 45 pontos somados, pro-

curando cimentar essa posição
e atingir uma competição euro-
peia para a próxima temporada,
uma vez que o 5.º classificado,
o ABC, está em igualdade pon-
tual com os madeirenses. JM

Equipa madeirense recebe hoje o Sporting no Pavilhão do Funchal, a partir das 19h00, prevendo-se um
encontro bem disputado entre duas boas equipas. Será o último jogo da época do Madeira SAD em casa.
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Sporting joga hoje no Funchal com o Madeira SAD 

AMEM Sporting joga antecipadamente hoje, 
na Madeira, devido à final da Taça Challenge 

Leão na semana 
do tudo ou nada 
Em oito dias, °Sporting 
cumpre três jogos fulcrais 
desta época. O intermédio 
tem lugar hoje, no Fun-
chal, após uma vitória 
ingrata sobre o FC Porto e 
antes da final da chal lenge 

AUGUSTOMR0 
«os "Não vamos desistir. Va-
mos continuar a dar cem por 
centoatéterminaraépoca", as-
segura otécnico leonino, Hugo 
Canela, numaalusãoaoúltimo 
jogo para o Campeonato Na-
cional, em que ganhou ao FC 
Porto masperdeuapossibilida-
de de ficar afrente dos dragões, 
devido aum golo inacreditável 
de Rui Silva, no último segun-
do, rematado do meio-campo. 
Esse tento desequilibrou o 
goal-average direto a favor do 
adversário (30-28 no Dragão; 
28-27 em casa do Sporting). 

Que efeitos terá nos leões 
esse episódio quase surreal e o 
facto de terem no domingo a  

primeira mão da final da Taça 
Challenge - frente aos rome-
nos do Potaissa Turda, em Al-
mada -, bem como no desem-
penho desta noite frente ao 
Madeira SAD, no Funchal, é o 
que não se sabe.Aresposta sur-
girá dentro de campo, coma 
certeza de que uma derrota 
pode ditar o fim das aspirações 
de vestiras faixas nacionais no 
final da época, pois os leões 
ainda esperam que os dragões 
tropecem na Luz, no sábado. 
Não há dúvida de que uma vi-
tória será um forte alento para 
terem um final de temporada 
perfeito. 

JOGOS DO SPORTING 

oba .!!!ava. 
hoje,. Campeonato IlladdreSAPSpcbaj 

27/05 TaçaChallenge Pot~SPortitell 
31/05 Campeonato Sporting4enllea 

3

3/06 Taçalmeia-tIna» Avanta•SP01019 

g!6_ ,Ta9(f.raD.  
mcasodeapuramento 

DIAS 

No espaço 
de '19 dias, a 
contar com 
o de hoje, o 
Sporting 
fará seis 
jogos que 
decidem 
três provas, 
sendo que 
cumprirá o 
sexto se se 
apurar para 
a final da 
Taça de 
Portugal 
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O Sporting põe hoje à venda 
os bilhetes para o jogo da 
primeira mão da final daTaça 
Challenge de andebol, frente 
ao Potaissa, que se realiza no 
domingo, às 17h00, no 
Pavilhão do Ginásio do Sul. 
Hoje só poderão adquirir os 
ingressos sócios do clube 
com Gamebox do andebol. A 
partir de amanhã, também 
poderá ser dada resposta aos 
outros associados, desde que 
tenham as quotas de Abril. 
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Agenda 
latkibel -1.0k4sio limoonal CovP0 A - M,.dnra SAD-SPOrtn2 (19) Gn« B SP Horra-Be- 

lenenses (22) 
ampaadod -Liga (Fley-ons) - Quanos de final (logo 5) - V. Goimaraes-Gastos Barreiro (21).  

Melai -Prender Largue Inmerneeend Cap (Inglaenta/Sub-23)- Ftul - F C Forro B-5(ndertand (19) 

A.F. Pane Li Miais Sêne 1 - Perovnho Tarào (211 
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A9 Sporting e FC Porto formalizam reatamento de relações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-05-2017

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f0f5c4e0

 
Sporting e FC Porto voltaram, a partir desta terça-feira, a ter oficialmente relações institucionais.No
comunicado da semana passada, que explicava as razões do encontro entre os diretores de
comunicação dos dois emblemas, já era referido que estavam  reunidas as condições para ser
desencadeado de imediato o processo de reatamento das relações institucionais .Nesse sentido, era
preciso que Bruno de Carvalho enviasse uma carta a formalizar o reatamento de relações, uma vez
que foi o Sporting a cortar relações.Essa carta foi enviada na passada sexta-feira, e Pinto da Costa
respondeu nesta terça-feira, conforme adiantou Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos
dragões , no Porto Canal.Recorde-se que os clubes estavam de relações cortadas desde junho de
2013, depois de um episódio que envolveu um dirigente azul e branco e Bruno de Carvalho na final da
Taça de andebol que se disputou no Algarve.
 
há 11 min
 
Redação
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DUM/Sporting vai voltar ater sérias dificaddades perante a ddesa agressiva do MadeiraSAD 

ANDEBOL 

SPORTING NO FUNCHAL 
A TORCER PELO BENFICA 
Leões jogam todos 
os trunfos para passarem 
para a frente na 9.a ronda 
do campeonato 

ALEXANDRE REIS 

®A 9,  ronda da fase final do cam - 
peonato (Grupo A) inicia-se hoje 
(19h), no Pavilhão do Funchal, com 
o Sporting a visitar o Madeira SAD, 
numa jornada onde os leões jogam 
todos os trunfos para passarem 
para a frente da classificação, de-
pois de terem vencido (28-27) o FC 
Portoe igualado pontuahnenteolí-
der na classificação. Por isso, a tur-
ma de Alvaiade, proibida de perder 
na ilha, também vai estar atenta ao 
jogo do próximo sábado da Luz, 
onde os dragões não terão tarefa fá- 

ÚDER FC PORTO TEM VISITA 
DE ALTO RISCO NO PROXIMO 

.0~0 A LUZ, NA PENÚLTIMA 
JORNADA DO GRUPO A 

cil, depois de perderem os jogos 
fora desta fase final com ABC, Ma - 
deira SAD e Sporting. 

Hugo Canela, treinador do 
Sporting, credita no título: "Va-
mos à Madeira para que a vitória 
da P volta se repita. O Madeira 
SAD é uma equipa com muito bom 
andebol, bem estruturada, bons 
jogadores e em casa faz excelentes 
resultados. Vimos de um jogo 
emocionalmente forte e estamos a 
ver se conseguimos que toda a 
gente esteja de cabeça erguida. 
Não alcançámos os três golos de  

vantagem, mas não deixámos de 
ganhar ao FC Porto, o que já não 
acontecia há, muito tempo. A 
equipa está bem. É só continuar 
mos o bom trabalho." 

O técnico do Madeira SAD, Pau - 
lo Fidalgo, diz que o seu conjunto 
tem estado acima das expectati-
vas, perto de garantir um lugar nas 
competições europeias: "Temos 
feito jogos muito competitivos, 
com o melhor ataque da fase final e 
o melhor marcador do campeo-
nato, Fábio Magalhães (233 golos). 
Só podemos estar satisfeitos, ten - 
tando ir o mais longe possível. Va-
mos encontrar um Sporting moti -  

vado e forte, que ainda quer che-
gar ao título, mas tudo faremos 
para contrariar." 

Provas europeias 
N a qualificação para as provas eu-
ropeias, o campeão, FC Porto ou 
Sporting, jogará a Champions, e o 
Te 3° (destinado ao Benfica) terão 
entrada na EHF. A vaga na 
Chailenge ficará para o vencedor 
da Taça de Portugal, caso seja ABC 
ou Avanca, ou para o 4° do cam-
peonato, Madeira SAD ou ABC. Se 
o Sporting vencer a Challenge -
joga a P mão da final no domingo 
-, abre-se mais uma vaga. 

GRUPO A 
9' jornada  

MADEIRA SAD ighoo SPORTING 

BENFICA sábado FC PORTO 

ÁGUAS SANTAS sábado ABC 

C:LASSIFIC.AÇÃO 
JvED CAWS 

09 FC PORTO 57 8 5 O 3 235-217 

02  SPORTING 57 8 6 1 1 239222 

410 BERMA 49 8 3 3 2 235-223 

439 MADORA SAD 45 8 4 O 4 248-244 

110 ABC 45 8 2 O 6 119-250 

Cle Á. SANTAS 40 8 1 2 5 212-232 

Última jornada: 31 de maio 
SPORTING•8ENFICA; FC PORTO-AGUAS SANTAS; ASC. 
MADEIRA SAD 
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ANDEBOL O antigo 
Internacional luso Filipe Cruz, 
treinador que levou a seleção 
angolana feminina ao 8" lugar 
nos Jogos do Rio'2016 e à 
conquista dos campeonatos 
africanos, cedeu o lugar ao 
dinamarquês Morten Soubak, 
campeão mundial com o Brasil 
em 2013. 
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Sporting no Funchal a torcer pelo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-05-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=97660a7f

 
Leões jogam todos os trunfos para passarem para a frente na 9.ª ronda do campeonato
 
A 9ª ronda da fase final do campeonato (Grupo A) inicia-se hoje (19h), no Pavilhão do Funchal, com o
Sporting a visitar o Madeira SAD, numa jornada onde os leões jogam todos os trunfos para passarem
para a frente da classificação, depois de terem vencido (28-27) o FC Porto e igualado pontualmente o
líder na classificação. Por isso, a turma de Alvalade, proibida de perder na ilha, também vai estar
atenta ao jogo do próximo sábado da Luz, onde os dragões não terão tarefa fácil, depois de perderem
os jogos fora desta fase final com ABC, Madeira SAD e Sporting.
 
Hugo Canela, treinador do Sporting, credita no título: "Vamos à Madeira para que a vitória da 1ª volta
se repita. O Madeira SAD é uma equipa com muito bom andebol, bem estruturada, bons jogadores e
em casa faz excelentes resultados. Vimos de um jogo emocionalmente forte e estamos a ver se
conseguimos que toda a gente esteja de cabeça erguida. Não alcançámos os três golos de vantagem,
mas não deixámos de ganhar ao FC Porto, o que já não acontecia há muito tempo. A equipa está bem.
É só continuarmos o bom trabalho."
Continuar a ler
 
O técnico do Madeira SAD, Paulo Fidalgo, diz que o seu conjunto tem estado acima das expectativas,
perto de garantir um lugar nas competições europeias: "Temos feito jogos muito competitivos, com o
melhor ataque da fase final e o melhor marcador do campeonato, Fábio Magalhães (233 golos). Só
podemos estar satisfeitos, tentando ir o mais longe possível. Vamos encontrar um Sporting motivado e
forte, que ainda quer chegar ao título, mas tudo faremos para contrariar."
 
Provas europeias
 
Na qualificação para as provas europeias, o campeão, FC Porto ou Sporting, jogará a Champions, e o
2º e 3º (destinado ao Benfica) terão entrada na EHF. A vaga na Challenge ficará para o vencedor da
Taça de Portugal, caso seja ABC ou Avanca, ou para o 4º do campeonato, Madeira SAD ou ABC. Se o
Sporting vencer a Challenge - joga a 1ª mão da final no domingo -, abre-se mais uma vaga.
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h37
 
Alexandre Reis

Página 12



A13

Sporting no Funchal a torcer pelo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d5cece7

 
Por Record
A 9ª ronda da fase final do campeonato (Grupo A) inicia-se hoje (19h), no Pavilhão do Funchal, com o
Sporting a visitar o Madeira SAD, numa jornada onde os leões jogam todos os trunfos para passarem
para a frente da classificação, depois de terem vencido (28-27) o FC Porto e igualado pontualmente o
líder na classificação. Por isso, a turma de Alvalade, proibida de perder na ilha, também vai estar
atenta ao jogo do próximo sábado da Luz, onde os dragões não terão tarefa fácil, depois de perderem
os jogos fora desta fase final com ABC, Madeira SAD e Sporting.Hugo Canela, treinador do Sporting,
credita no título: "Vamos à Madeira para que a vitória da 1ª volta se repita. O Madeira SAD é uma
equipa com muito bom andebol, bem estruturada, bons jogadores e em casa faz excelentes
resultados. Vimos de um jogo emocionalmente forte e estamos a ver se conseguimos que toda a
gente esteja de cabeça erguida. Não alcançámos os três golos de vantagem, mas não deixámos de
ganhar ao FC Porto, o que já não acontecia há muito tempo. A equipa está bem. É só continuarmos o
bom trabalho."O técnico do Madeira SAD, Paulo Fidalgo, diz que o seu conjunto tem estado acima das
expectativas, perto de garantir um lugar nas competições europeias: "Temos feito jogos muito
competitivos, com o melhor ataque da fase final e o melhor marcador do campeonato, Fábio
Magalhães (233 golos). Só podemos estar satisfeitos, tentando ir o mais longe possível. Vamos
encontrar um Sporting motivado e forte, que ainda quer chegar ao título, mas tudo faremos para
contrariar."Provas europeiasNa qualificação para as provas europeias, o campeão, FC Porto ou
Sporting, jogará a Champions, e o 2º e 3º (destinado ao Benfica) terão entrada na EHF. A vaga na
Challenge ficará para o vencedor da Taça de Portugal, caso seja ABC ou Avanca, ou para o 4º do
campeonato, Madeira SAD ou ABC. Se o Sporting vencer a Challenge - joga a 1ª mão da final no
domingo -, abre-se mais uma vaga.
 
01:37  por
 
Record
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