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reatamento das relações institucionais

Sporting e FC Porto: amigos 
novamente

Sporting e FC Porto anunciaram 
o reatamento das relações institu-
cionais, com base na “urgência e 
necessidade de pacificação do fu-
tebol português”, indicaram os clu-
bes nos seus sítios oficiais na In-
ternet. Os dois clubes justificaram 
o reatamento de relações “em face 
(...) da obrigatoriedade de introdu-
zir maior transparência e verdade 
desportiva e de defender aquilo que 
são os valores que devem nortear o 
desporto nacional”.

Por aquelas razões, entendem 
“os dois clubes estarem reunidas 
as condições para que seja desen-
cadeado de imediato o processo 
de reatamento das relações insti-
tucionais entre o Sporting CP e o 
FC Porto”.

Os clubes confirmaram a reali-

zação de uma reunião entre os di-
retores de comunicação, na qual 
constataram uma “convergência 
de posições” relativamente a te-
mas “fundamentais para o futuro e 
pacificação do futebol português”.

o vídeo-árbitro e regras da sua 
implementação, a publicação dos 
relatórios dos árbitros e delegados, 
alterações ao regulamento discipli-
nar, o regresso dos processos su-
maríssimos, a observância da lei 
em relação às claques e à violên-
cia no desporto foram alguns temas 
abordados.

os dois clubes pretendem tam-
bém a substituição imediata do 
coordenador dos delegados da 
Liga, que os recursos para o Tribu-
nal arbitral do desporto e o Conse-
lho de Justiça tenham efeito sus-

pensivo das decisões do Conselho 
de disciplina e o reconhecimento 
dos títulos do Campeonato de Por-
tugal como de campeões nacionais.

“Concluída esta reunião, verifi-
cámos que há caminho que pode 
e deve ser feito em conjunto, con-
siderando que é muito mais aquilo 
que nos une do que aquilo que nos 
separa”, indica o comunicado, assi-
nado pelos diretores de comunica-
ção de Sporting e FC Porto.

em junho de 2013, o Sporting 
suspendeu “todas as relações ins-
titucionais” com o FC Porto, na se-
quência de um desentendimento 
entre o presidente ‘leonino’, Bru-
no de Carvalho, e o vice-presiden-
te dos ‘dragões’ adelino Caldei-
ra, na final da Taça de Portugal de 
andebol.

em junho de 2013, o Sporting suspendeu “todas as relações institu-
cionais” com o FC Porto, na sequência de um desentendimento entre 
o presidente ‘leonino’, Bruno de Carvalho, e o vice-presidente dos ‘dra-
gões’ Adelino Caldeira, na final da Taça de Portugal de andebol. Agora, 
após reunião entre os dois clubes, reataram as relações institucionais 
em nome da “transparência e verdade desportiva e de defender aquilo 
que são os valores que devem nortear o desporto nacional”.
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andebol

JAC procura 
regresso  
à 1.ª divisão 
feminina

a equipa sénior de andebol 
do Juventude, amizade e con-
vívio (Jac), de alcanena, está 
muito próxima de regressar à 
1.ª divisão nacional depois de, 
em 2015, ter abandonado a 
maior competição de andebol 
feminino em Portugal e da com-
petição europeia taça das taças. 
o Jac reactivou nesta época a 
equipa de seniores, agora na 
2.ª divisão nacional, estando 
actualmente a disputar a fase 
final de acesso à 1.ª divisão, de 
onde se apuram apenas os dois 
primeiros classificados.

Quando ainda estão por dis-
putar cinco jornadas nesta fase 
final, o Jac segue na frente da 
classificação, com 26 pontos, 
vencendo oito das nove partidas 
já disputadas. neste fim-de-
semana, isolou-se no primeiro 
lugar, depois de ter ganho o aa 
didáxis por 40-23, ao passo que 
o assomada, agora 2.º classifi-
cado, perdeu na deslocação ao 
pavilhão do alpendorada.

este sábado, dia 20 de maio, 
o Jac joga precisamente na 
assomada (lisboa), regressando 
a casa na jornada seguinte, que 
se disputa a 27 de maio, para 
defrontar o alpendurada.
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João Inês, atleta revelação do ano (ténis), com Pedro Morte, presidente da junta de Santa Maria

basQuetebol, futebol e futsal foram modalidades “ausentes”

Gala do Desporto: distribuídos prémios 
e distinções a atletas, clubes e dirigentes

o teatro Virgínia acolheu no 
passado dia 5 de maio uma gala 
do desporto, patrocinada pelo 
município, na qual foram dis-
tinguidos os melhores atletas 
de diversas modalidades e ainda 
clubes e dirigentes, numa inciativa 
que teve o mérito de juntar na 
mesma sala, e ao mesmo tempo, 
vários desportistas e dirigentes que 
representam clubes do concelho 
de torres novas.

estavam, à partida, anunciadas 
13 categorias, metade das quais 
para atletas do ano, divididas por 
faixas etárias e géneros. 

de assinalar o facto de não 
ter em estado nomeados para 
nenhuma categoria atletas, diri-
gentes ou clubes do universo do 
futebol, quer se queira quer não, 
o desporto-rei. era interessante 
perceber porque razão não houve 
uma medalha para, pelo menos 
um entre as várias centenas de 
futebolistas que todas as semanas 
jogam ao serviço do cdtn, ria-
chense e assentis, seja no futebol 
sénior ou de formação.

de referir que existem actual-
mente três clubes do concelho 
que têm as suas secções de fu-
tebol activas: cd torres novas 
que, além da equipa sénior, teve 
em competição pelo menos seis 
escalões (juniores, juvenis, ini-
ciados, sub-13, sub-11 e sub-10), 
o assentis competiu pelo menos 
com duas equipas (infantis e 
sub-11) e o riachense, que teve a 
equipa sénior activa. deste largo 
universo, não houve uma alma que 
merecesse uma medalha.

de fora dos homenageados 
ficaram ainda os muitos basque-
tebolistas da cidade (rapazes e 
raparigas do cdtn e udrZa). 
além da equipa feminina sénior 
do cdtn, que milita na liga 
feminina, houve esta temporada 
mais 10 equipas femininas, cinco 
do cdtn e cinco da udrZa, nos 
escalões sub-12, sub-13, sub-14, 
sub-16 e sub-19 e ainda mais cin-
co equipas masculinas, todas do 
cdtn-oab, nos escalões sub-12, 

sub-13, sub-14, sub-16 e sub-18. 
na patinagem artística também 
não houve nomeados, nem em 
outras modalidades como o btt 
ou xadrez.

ficou também patente nesta gala 
que o mérito desportivo só está 
ao alcance de clubes da cidade 
de torres novas. luís outeiro, 
piloto de motocross da sociedade 

recreativa alqueidoense, foi a 
excepção que confirmou a regra. 
foi um dos desportistas campeão 
nacional homenageado na Gala 
do desporto.

OS veNCeDOReS fORAM OS SeGUINteS: 
Atletas do ano 
inês ramos do clube de natação 
de torres novas
fabiana sousa do núcleo do 
sporting clube de Portugal tor-
res novas
ana dias do clube de Judo de 
torres novas
bernardo simões do clube de 
natação de torres novas
ricardo batista do clube de 
natação de torres novas
marco sousa do clube de natação 
de torres novas
Atleta revelação do ano 
João inês (clube de ténis de 

torres novas);
equipa revelação do ano 
escola de triatlo do clube de 
natação de torres novas 
treinador do ano
Paulo antunes (clube de natação 
de torres novas);
Prémio Associação / Clube 
Desportivo do Ano 
união desportiva e recreativa 
da Zona
Prémio Desporto escolar 
equipa júnior feminina 3x3 
basquetebol da esaG
Desporto adaptado
Grupo de boccia (centro de rea-

bilitação e integração torrejano)
Associação/clube desportivo 
do ano
clube de natação de torres 
novas
Dirigente do ano
José Gomes (união desporti-
va e recreativa da Zona alta) 
Mérito desportivo
equipas de triatlo e natação 
(clube de natação de torres 
novas)
Homenagem carreira/figura 
desportiva
José augusto Pedro da silva 
(andebol cdtn)
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ALCANENA • CONSTÂNCIA • ENTRONCAMENTO • GOLEGÃ • TORRES NOVAS • V. N. BARQUINHA

19 MAI 2017 
N.º 1015 - Ano 22 
quiNzeNário • 0,50€
Directora: inês Vidal 

Largo do Lamego, 86 - 1.º 
2350-410 Torres NoVAs 

Telefone 249 812 807
Telem. 964 386 237 

www.jornaltorrejano.pt 
jornal@jornaltorrejano.pt

Av. Sá CArneiro, Lote 13 - LojA 2 • 2350-536 torreS novAS • teL. 962 756 769 •  PézinhoS MiMAdoS • 2.ª A 6.ª - 10h-20h, SábAdo - 10h-18h

A pensar nas 
necessidades dos 
pés das crianças

NOVA COLECÇÃO 
PrimAVErA/VErÃO
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ABERTO ATÉ

SEX. - SÁB.
06H00
VÉSPERA DE FERIADO

O McDrive® é muito rápido
e permite poupar-lhe tempo
para as coisas mais importantes.

O McDrive® do Torres Novas
está aberto sexta, sábado
e véspera de feriado
até às 06H00.

ESTÁ PRONTO A ESTREAR

Um

espaço
aberto aos

momentosbons

novo

ABERTO ATÉ

SEX. - SÁB.
06H00
VÉSPERA DE FERIADO

O McDrive® é muito rápido
e permite poupar-lhe tempo
para as coisas mais importantes.

O McDrive® do Torres Novas
está aberto sexta, sábado
e véspera de feriado
até às 06H00.

ESTÁ PRONTO A ESTREAR

Um

espaço
aberto aos

momentosbons

novo
ABERTO ATÉ

SEX. - SÁB.
06H00
VÉSPERA DE FERIADO

O McDrive® é muito rápido
e permite poupar-lhe tempo
para as coisas mais importantes.

O McDrive® do Torres Novas
está aberto sexta, sábado
e véspera de feriado
até às 06H00.

ESTÁ PRONTO A ESTREAR

Um

espaço
aberto aos

momentosbons

novo
NOVO HORÁRIO

McDrive®

Todos os dias 
aberto das 8h às 6h

culTurA

Pedro Barroso 
vai ser distinguido 
com Medalha de 
Honra de carreira, 
pela SPA   P. 15

Coral Sinfónico 
de Portugal 
protagonizou mais 
um concerto
de excelência  P. 15

lAzer

Ribatejo bem 
cotado no sector 
do turismo rural 
e “emergente”  P. 5

Torres NoVAs

Gala do Desporto 
homenageou 
atletas e clubes P. 3

CDU: “É possível 
fazer mais e melhor 
pelo concelho 
de Torres Novas” P. 3

Bloco de Esquerda 
rejeita projecto 
do elevador 
para o castelo P. 3

Bombeiros 
Voluntários 
aquartelaram no 
centro da cidade 
por um dia  P. 4

religião

Francisco foi 
o quarto Papa 
a visitar Santuário 
de Fátima  Última

AutárquicAs mobilizAm Antigos presidentes de câmArA dA região

O regresso dos dinossauros: Jaime Ramos 
e Veiga Maltez voltam às lides, Rodrigues nem por isso 
Em 2013, uma série de presidentes de câmara viram-se impedidos de concorrer às autarquias 
que dirigiam por força da lei, que limitou o exercício a três mandatos consecutivos. No final do Verão 
que aí vem, as eleições autárquicas estão de regresso e com elas, alguns desses ex-autarcas 
estão de volta à corrida eleitoral. No Entroncamento, Jaime Ramos já se apresentou formalmente 
como cabeça-de-lista do PSD, e na Golegã José Veiga Maltez é o candidato do Partido Socialista. 
Em Torres Novas esse fenómeno também poderia ter acontecido, mas a maré parece estar calma...  P. 2/7

ribeirA ruiVA
Moradores limpam rio Almonda e desbravam margens para descidas de canoa que se aproximam   

P. 4
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Bozovlc marcou sete golos para os leões, que regressam a casa sem o desejado triunfo • 

Ni) 
13 1,04vALoc)  13 

Yusnier Giron (GR Mate) Asa* (GR) 
Luis Carvalho (GR) a Cudic (GR) 
Bruno Moreira (4)   Manuel Gaspar (GR) 
João Martins Igor Zabic (1)   

30 

..... Diogo  Bento 
. João Freitas 

Título comprometido 
Empate diante do Madeira, SAD deixa caminho aberto para o FC Porto 

festejar o Ao Sporting só interessa desaire dos dragões no sábado 

ANDEBOL— ANDEBOL 1— 9:10R. 

Pavilhão do Funchal, 
na Madeira 

MADEIRA SAD • SPORTING 

Pedro Portela (6) 
Mkhal Kop (1) 

João Mendes Bosko BJelanovk 
Daniel Santos (7) Gáudio Pedroso (6) 
Nulo Silva (6) Carlos Pasarin (3)  
Pedro Rodrigues Frankis Mano  
Diogo Gomes (1) Carlos Carneiro 
João Mkanda Francisco Tavares  
Nego Rosário (1) Edmfison Araújo (1) 
Diogo Alves Ivan NfikevIc (3)  
João Gomes (3) João Pinto (2) ,  
Nelson Pina (1) Janko Bozovk (7) 

 

Fábio Magalhães (7) 

    

     

Azarmos 
Daniel Freitas e César Carvalho (Braga) 

ror 
ORLANDO VIEIRA 

O
Sporting comprometeu 
a conquista do título ao 
empatar com o Madei-
ra SAD. Um jogo que es-
tava marcado para as 19 

horas, mas que começou uma hora 
depois, em virtude de a dupla de 
arbitragem de Braga ter tido pro-
blemas na ligação aérea entre o 
Porto e o Funchal. 

«O FC Porto terá agora de per-
der pontos. Em vez de ser um em- 

pate terá de perder um jogo», co-
mentou o treinador leonino Hugo 
Canela sobre o rival direto na luta 
pelo título, assumindo «erros» 
num «jogo complicado», pautado 
pelo equilíbrio. «Não é um bom 
resultado, saímos tristes, mas acre- 

CLASSIFICAÇÃO 
3 Grupo a Jornada 

Madeira SAD-Sporting 
Benfica-FC Porto Sábado. 17 horas 
Aguas Santas-ABC Sábado, 18 horas 

IV ED 6 P 
1 SPORTING 9 6 2 1 269-25259 
2 FCParto 8 5 O 3 235-217 57 

Benfka 8 3 3  2 235-223 49 
4 Madeira SAD 9 4 1 4 278-274 47 
5 ABC 8 2 O 6 219-250 45 
6 Àguas Santas 8 1 2 5 212-232 40 

10.'Jomack 31de mato: Sporting-Benfirn (21h); ABC-Ma-
deira SAD (21h) e FC Porto-Águas Santas (21h) 

dito que, sábado, algo de diferen-
te possa acontecer e que a sorte 
queira alguma coisa connosco», 
refletiu Canela, cuja equipa chegou 
ao intervalo empatada a 13 golos. 

O Sporting entrou melhor na 
parte, mas voltou a permitir que o 
Madeira SAD equilibrasse o jogo e, 
aos 47 minutos, o marcador assi-
nalava 19-19.0 guarda-redes Asa - 
nin revelou-se barreira difícil de 
transpor e, apesar da oportunida-
de desperdiçada de marcar para 
ganhar, o treinador insular estava 
satisfeito. «O milagre está feito. O 
que mais posso querer do que jo-
gar taco a taco como Sporting? Te-
ria sido injusto marcarmos o últi-
mo golo, pois o Sporting também 
não merecia perder. O empate é 
merecido para este grande espe-
táculo», elogiou Paulo Fidalgo. 

30-30 
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ANDEBOL 
SPORTING EMPATA 
O Sporting empatou ontem 
com o Madeira SAD por 30-
-30 e subiu ao primeiro lugar 
do campeonato de andebol 
(mais um jogo). O FC Porto, 
anterior líder, só joga sábado 
contra o Benfica. 
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Juve Lis procura vitória 
na fase de apuramento 
do nacional de juvenis

José Roque

Arranca amanhã, em Leiria, a
fase de apuramento do Cam-
peonato Nacional de Juvenis,
em andebol feminino. Assim,
até domingo, quatro equipas
vão disputar o apuramento no
pavilhão do Centro Desportivo
Juvelis, em São Romão, Leiria,
onde apenas uma equipa vai
conseguir a qualificação para
a fase final

As equipas participantes são
Bartolomeu Perestrelo (Ma-
deira), Lagoa Andebol Clube
(Algarve), Clube Andebol de
Leça (Porto) e a Juve Lis,
equipa que vai jogar em 'casa'.

“A Juve Lis tem muita tradi-
ção no andebol de formação e
esta equipa de juvenis não foge
à regra, pelo que vamos com
certeza lutar pelo vitória”, sa-
lientou a presidente da Juve
Lis Célia Afra, antevendo ainda
uma fase de apuramento
muito “equilibrada”.

Também o treinador da
equipa mostra-se confiante
para a fase de apuramento,
confessando que o factor 'casa'
pode ser importante. “É uma
vantagem porque vamo-nos
sentir mais confortáveis. No
entanto, as quatro equipas são
muito equiparadas, e acredito
que os jogos vão-se decidir nos
pormenores”. 

Apesar de mostrar-se “con-
fiante” na vitória no grupo, Pe-
dro Pereira tem a “certeza” que
o apuramento só se vai decidir
“na última jornada”. “Todas as
equipas já mostraram nas fa-
ses anteriores que têm quali-
dade e, por isso, vamos respei-
tar todas as equipas e dar o
nosso melhor”, salientou.

No que diz respeito à Juve
Lis, a turma leiriense abre as
'hostilidades' amanhã, às
17h30, frente ao CA Leça, se-
guindo-se no sábado, às 19h00,
o confronto frente ao CD Bar-
tolomeu Perestrelo e, final-
mente, no domingo, às 12h00,
diante do Lagoa AC, jogo que
pode decidir o primeiro lugar.|

Andebol
Feminino
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Ima _ 
Atleta jã representou o clube madeirense em 2012/2013. FOTO GLOBALIMAGENS 

João Pinto assina 
pelo Madeira SAD 
João Pinto, internacional portu-
guês que em 2012/2013 represen-
tou o Madeira Andebol SAD, vai 
voltar a vestir a camisola do pro-
jecto madeirense na próxima tem-
porada. O andebolista que ainda 
ontem defrontou a sua futura 
equipa no Funchal rubricou um 
vínculo por uma temporada. 

Ao serviço do Sporting conquis-
tou em 2010 uma Taça Challenge, 
e duas taças de Portugal. Já ao ser-
viço do ABC conquistou uma taça 
de Portugal. Formado nos leões, 
João Pinto tem 28 anos e é um jo-
gador que faz toda a primeira li-
nha. 

Com esta primeira entrada os 
madeirenses começam a arrumar 
a casa para a época 2017/2018, 
numa altura em que em sentido  

inverso Fábio Magalhães irá conti-
nuar a carreira na II Divisão do 
campeonato de França. 

Nuno Silva e Hugo Rosário 
quase certos no ABC 
No que a outras saídas de vulto no 
Madeira SAD diz respeito, o DIÁ-
RIO apurou que o central Nuno 
Silva vai vestir a camisola do ABC 
na próxima época, depois de ter re-
cebido uma proposta incompatível 
de ser 'coberta' pelo orçamento da 
SAD insular, para além de razões 
familiares que estão no regresso do 
jogador ao norte do pais. 

Outra saída quase certa é de Hu-
go Rosário que este ano havia re-
gressado à Região e tudo indica 
que irá acompanhar Nuno Silva ao 
clube de Braga. H. D. P. 
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Paulo fidalgo termina época em casa com grande jogo 

ADEPTO DO SPORTING LANÇOU TOCHA 

e MODALIDADES 

Memorável jornada 
com empate a condizer 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD empa-
tou ontem no Funchal com o 
Sporting (30-30), com 13-13 ao in-
tervalo, numa partida que apesar 
de ter-se iniciado uma hora de-
pois do previsto (20h00) por 
atraso na chegada da equipa de 
arbitragem, em nada desmobili-
zou os adeptos da modalidade 
que voltaram a lotar o Pavilhão 
do Funchal. 

Um empate que compromete e 
de que maneira as aspirações leo-
ninas no que à luta pelo título diz 
respeito, ficando o Sporting nas 
mãos do Benfica, que sábado pró-
ximo recebe o Porto. Os nortenhos 
apenas precisam de um empate na 
última jornada para atingirem o tí-
tulo. Caso percam com o Benfica o 
Sporting é campeão. 

Acabou por ser um principio de 
noite memorável com uma partida 
feita de muita intensidade e emo-
ção e onde os madeirenses volta-
ram a deixar em campo muita de-
terminação e qualidade. O Spor-
ting comandou grande parte deste 
jogo o marcador, mas do outro lado 
contou com o brio dos madeiren-
ses que merecem este empate.  

Um adepto do Sporting lançou on-
tem uma tocha no interior do Pavi-
lhão do Funchal, enchendo o re-
cinto com muito fumo. Fruto do 
acto irreflectido, o jovem acabou  

por ser detido por elementos da 
PSP presentes, foi conduzido ao 
comando, onde foi dado conheci-
mento ao tribunal. Poderá ser jul-
gado. 
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No âmbito do Projeto ANDE-
BOL4KID’S (que visa aproxi-
mar cada vez mais o andebol
das crianças em idade escola)
realizam-se nos dias 20 e 27
(sábados) seis Encontros In-
terconcelhios de andebol com
44 equipas provenientes de 21
concelhos do distrito de Viseu
- Carregal do Sal, Sátão e Ser-
nancelhe não participam.

Serão mais de 1.100 crianças,
com 8 e 9 anos, em clima de
convívio e com oportunidade
para se divertirem, fazerem
amizades e iniciarem a ligação
ao desporto através do ande-
bol.

Durante o ano lectivo, as
crianças 'brincaram' ao ande-
bol nas suas escolas e nos seus
concelhos, participando em
'Festand’s' e em jogos inter-tur-
mas. Dos 6 encontros sairão 12
equipas de 12 concelhos (uma

por concelho) que participa-
rão, em Nelas, no dia 3 de Ju-
nho, no Encontro Distrital.

Viseu, Santa Comba Dão e
São João da Pesqueira aco-
lhem já este sábado os primei-
ros encontros. |

Andebol
ANDEBOL4KID’S

PROGRAMA

20/05

Viseu (Campo Alves Madeira)
Viseu, Penalva do Castelo 
e Mangualde

S. J. Pesqueira (Pav. Municipal)     
São João da Pesqueira,Tabuaço,
Moimenta da Beira e Penedono

S. Comba Dão (Estádio Municipal)
Santa Comba Dão, Tondela,
Mortágua e Nelas

27/05

V. N. Paiva (Estádio Municipal)
Vila Nova de Paiva, Lamego,
Tarouca e Armamar

Cinfães (Centro Escolar)
Cinfães, Resende e Castro Daire

São Pedro do Sul (Centro Escolar)
São Pedro do Sul, Vouzela e
Oliveira de Frades

Encontros Interconcelhios
com 44 equipas em acção
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Académico garante 
presença na “final-four” 
Regional Numa prova de exigência superior, a turma comandada por Rafael
Ribeiro conseguiu alcançar o grande objectivo 

Silvino Cardoso

Continuando o trabalho de
reestruturação do andebol
academista, o coordenador da
modalidade e treinador da
equipa sénior, Rafael Ribeiro,
conseguiu levar a formação da
capital da Beira Alta à 'Final
Four' do Campeonato Regio-
nal de Seniores Masculinos, or-
ganizado pela Associação de
Andebol do Porto.

O Académico garantiu a pre-
sença na 'final-four' com a vi-
tória frente ao Fermentões,
graças à vantagem que tinha
ao intervalo, fruto da superio-
ridade que demonstrou ao
longo de toda a primeira parte.

Os viseenses entraram fortes
e depressa ganharam vanta-
gem folgada. Os visitantes rea-
giram mas foram incapazes de
anular a diferença de quatro
golos.

Na segunda parte o jogo foi
menos movimentado com os

academistas a diminuírem o
ritmo mas nunca deixando
que o adversário pudesse anu-
lar a desvantagem. Bastou ao
Académico ir gerindo o tempo
e o marcador. 

Um êxito de grande impor-
tância para o andebol do dis-
trito, tendo em conta que os
viseenses vão disputar a posse
do troféu contra equipas com
muito potencial na modali-

dade, nomeadamente, CA Pe-
nafiel, SVR Benfica e FC Infesta. 

Mesmo que não consiga ar-
recadar o título de campeão
regional, a presença na prova
final é já por si um passo im-
portante para que o Acadé-
mico consiga a evolução que
lhe garanta a disputa da 3.ª Di-
visão Nacional da próxima
época, com o objectivo de che-
gar ao escalão sénior superior,

a 2.ª Divisão Nacional.

Infantis no Encontro
Nacional da 1.ª Divisão

Reforçando o trabalho do
coordenador e técnico Rafael
Ribeiro, o Académico conse-
guiu a presença no próximo
Encontro Nacional da 1.ª Divi-
são, ao conquistar o primeiro
lugar no mesmo escalão, mas
a nível distrital. |

Andebol
Seniores AA Porto

Viseenses venceram o Fermentões por 32-28 e 

ARQUIVO/SILVINO CARDOSO
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Jogos desportivos 
começam em Junho
S. PEDRO DO SUL A Câmara
de S. Pedro do Sul apresentou
na terça-feira os Jogos Des-
portivos 3G, que têm início
marcado para Junho.

Após uma paragem de 10
anos, os jogos desportivos 3G,
que pretendem englobar as
três gerações - netos, filhos e
avós - e reafirmar S. Pedro do
Sul como um concelho des-
portivo, regressaram em 2016,
envolvendo cerca de 400 par-
ticipantes e 14 colectividades.

Este ano, os Jogos Desporti-
vos 3G vão decorrer durante
28 dias, de 10 de Junho a 22 de
Julho, tendo actividades de ca-
riz lúdico/recreativo com mo-
dalidades de BTT, boccia, ma-
lha, fitness e pesca desportiva,
com a novidade de passeios de

bicicleta e running na Ecopista
todas as segundas e quartas-
-feiras, respectivamente. Nas
actividades de cariz competi-
tivo vão realizar-se provas de
andebol, basquetebol, futebol,
atletismo, natação, voleibol, té-
nis de mesa, squash e futsal,
sendo a novidade a realização
de uma competição de ci-
clismo com uma subida épica
ao São Macário.

Podem participar atletas na-
turais ou residentes no conce-
lho, podendo inscrever-se in-
dividual ou colectivamente re-
presentando clubes, associa-
ções, colectividades ou juntas
de freguesia. 

As inscrições das colectivi-
dades e dos atletas realizam-
-se até 2 de Junho. |
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Madeira SAD brilhante
trava líder Sporting

O empate (30-30) foi
mais do que merecido,
e voltou a travar um
candidato ao título.
Paulo Fidalgo
comandou uma equipa
brilhante.

P
avilhão do Funchal voltou
a encher e a vibrar com
mais uma brilhante exibição
e um merecido resultado
do Madeira SAD, desta feita

ante o Sporting, líder do campeo-
nato nacional de andebol e que
pode ter hipotecado a hipótese de
ser campeão perante a equipa de
Paulo Fidalgo.
Esta foi mais uma prestação,

diga-se, imaculada em termos de
qualidade. Uma formação madei-
rense com um ritmo alucinante
em todo o primeiro tempo. O Spor-
ting esteve a liderar por dois golos,
mas a equipa de Paulo Fidalgo re-
cuperou até ao intervalo (13-13).
A segunda parte foi de liderança

da equipa leonina, que conseguiu
estar a vencer por três golos, quan-

do estávamos perto do final. Con-
tudo, o Madeira SAD reorganizou
e voltou a fazer estragos, acabando,
através de lances ofensivos eficazes,
por chegar ao empate (30-30). Os
“madeirenses” Daniel Santos e Fá-
bio Magalhães foram os melhores
marcadores para a equipa da casa,
bem orientada por Paulo Fidalgo,
que voltou a ter “olho” para travar
o líder do campeonato e, quem
sabe, entregar o título ao FC Porto.
Janko Bozovic com o mesmo nú-
mero de golos, foi o jogador em
destaque para a formação de Al-
valade. 
O Sporting CP é assim líder à

condição, com o FC Porto a ter
uma deslocação complicada à Luz,
no sábado, para completar esta
jornada. JM

Madeira SAD abriu a nona jornada da fase de campeão de andebol, empatando com o líder Sporting.

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt
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Nuno Silva e Diogo Gomes (de costas) tentam travar Carlos Ruesga 

Paulo Fidalgo 
Treinador do 
Madeira SAD 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

ANDEBOL Empate comprometedor para o Sporting, depois de ter tido 
várias vantagens de três golos. O FC Porto pode empatar um jogo 

MADEIRAFOIGIGNITE 
MADEIRA SAD 
SPORTING 
Pavilhão do Funchal 
Árbitros: Daniel F reltas 
(AA Braga) 

MADEIRASAD 
Yusnk•Glron Gr 
LúsCarval Gr 

30 
30 

e César Carvalho 

SPORTING 
1461611NT Gr 
MORO& Gr 

Bruno Moreira 4 PedroPortera 6 
DardelSatos 7 *Nd Sopro 1 
NunoSliva 6 CarlosRues91 3 
HugoRosido 1 Nal rikcalc 3 
Nelson %a 1 João Paulo Finto 2 
FRNIOGrilhães 7 ranktollomik 7 
OlogoGcries 1 igor2abic 
João Gomes 3 BoakoNelarmic 
bibIllranda CliudoPeáoso 6 
João Martins nj CaricisCamelro 
'dormitas nj Prinlástarel 
JoãoMendes r, EdknillsonPiraiN 1 
Pedro Rodrigo% nj FrandscoTi•ares ry 
No0~ nj IhnuelGaspar Gr/nj 

Treinador. Treinador 
Paulo Fidalgo Hugo Canela 

Ao intenraio13-13 
Marcha.05' 1-2,10' 43,15' 7-6, 20', 940, 
25'10-12. 30'13-13, 35.14-16,40'1647. 
45'20-21, 50' 22-25.55' 26-29,60'30-30 
Eic;duseie& 2/4 
Vermeihm 

MARCOMEITAS 

••• Sporting e Madeira SAI) 
empataram, ontem, no Fun-
chal (30-30) num grande jogo 
de andebol. A formação leoni-
na isolou-se na liderança do 
campeonato, mas ficou ainda 
mais dependente do FC Porto, 
que passou a não estar obriga-
do a ganhar na Luz. Ou seja, 
aos portistas "basta" agora 
uma vitória e um empate nos 
dois jogos que lhes faltam -
Benfica, em Lisboa, no sábado, 
e Águas Santas, no Dragão, a 
31 de maio - para, tendo van-
tagem no confronto direto 
como Sporting, se sagrarem  

campeões. Ao conjunto de 
Hugo Canela fica a faltar a re-
ceção ao Benfica, numa últi-
ma jomada que tem ainda um 
ABC-Madeira SAD. 
Com um ambiente escaldan-
te, num Pavilhão do Funchal 
lotado para assistira uma par-
tida que começou com uma 
hora de atraso - o avião que 
trazia os árbitros Daniel Frei- 

tas e César Carvalho foi des-
viado para o Porto Santo por 
falta de condições de aterra-
gem -, a primeira parte foi 
muito equilibrada, como evi-
denciava a igualdade a 13 golos 
ao intervalo. 
O descanso fez bem ao Spor-
ting que entrou muito mais 
eficaz e colocou-se com uma 
vantagemde três golos após os  

donos da casa acertarem ou-
tras tantas bolas no poste. Os 
leões foramgerindo a diferen-
ça que cavaram até aos últi-
mos dez minutos, graças à 
eficáciadeJanko Bozovic (sete 
golos), Cláudio Pedroso (seis) 
e Pedro Portela (seis). 

Sem rodar, com a equipa es-
gotada, surgiriam depois com 
alma e muita crença os "ma- 

deirenses" Fábio Magalhães, 
Nuno Silva e Daniel Santos 
que ajudaram a empatara par-
tida a 30 golos quando o reló-
gio marcava 59'24 segundos. 
Os homens de Paulo Fidalgo 
subiram a defesa, foram mais 
pressionantes, provocaram 
vários erros fatais aos lisboe-
tas e voltam a mexer com as 
contas do título. 

"Não sei que mais 
hei de pedir aos 
meus atletas" 

"Foi um grande espetáculo 
com um público fabuloso e a 
daque do Sporting a animar. 
Magnifico! Empate na 
primeira parte, empate na 
segunda parte e a verdade é 
que, depois de estar 60 
minutos taco a taco com o 
Sporting, não sei que mais 
hei de pedir aos meus 
atletas. O resultado é justo." 

11 
"Sábado, alguma 
coisa de diferente 
pode acontecer" 

"Marcam-nos duas faltas 
atacantes impressionantes. 
Tenho visto muito coisa 
estranha. Os árbitros têm de 
decidir no momento e é 
pena que decidam quase 
sempre deforma a que 
saiamos prejudicados. 
Continuo a acreditar que no 
sábado alguma coisa de 
diferente pode acontecer" 

ECLARMES 
AFIGURA 

1 

Puro • a 1 • 

nivelou as con 

riasini6 dia a  i fizer gelo, talenúmei ()de choques, 
~atese desgaste aque esteve sujeito cl epois de jogar 
quase 60 minutos. Realizou urna exibição impressionan-
te e foi quem colocou sempre a equipa em jogo graças 
aos sete golos que marcou. Mesmo com as desvanta-
gens de três golos, era ele que entre momentos de puro 
génio e outros ecoraç Ao conseguiu colocar o resultado 
nivelado. Sem Fábio Magalhães o Madeira SAD não é a 
mesma equipa e os colegas sentem-no. 
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POWNIA GIBERTO 
E ROCHA NA FINAL 
O Wisla Plock, onde jogam os 
ex-portistas Tiago Rocha e 
Gilberto Duarte (foto), 
garantiu a ida ao final do 
campeonato polaco de 
andebol, ao impor-se ao 
Azoty, no play -off de acesso a 
essa fase decisiva, com uma 
nova vitória, em casa, por 33-
24, numa partida em que 
Gilberto marcou quatro 
golos e Tiago dois. O Wisla 
Plock vai discutir, agora, o 
título com o Kielce. —as 
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GRILO COM 
VIM COMPUCADA 
O Creteil, onde joga o 
português Nuno Grilo, 
perdeu em casa com o 
Toulouse, por 27-29, em jogo 
da principal divisão do 
andebol francês. Nuno Grilo 
marcou três golos e a sua 
equipa está em penúltima a 
duas jornadas do fim do 
torneio. Wilson Davyes, do 
Cesson Rennes, que também 
luta pela manutenção, jogará 
contra o Saint- Raphael, na 
próxima quarta-feira. —wz. 
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LIA° lanko BozovIc apontou sete golos ao Madeira SAD 

Nndebol  La  Divisão Nacional 

Empate na Madeira 
complica vida ao leão 
Susana Silva 
desportoMn.pt 

O Sporting não foi além 
de uma igualdade, ontem, 
no Funchal, frente ao Ma-
deira SAD (30-30), numa 
antecipação da nona e pe-
núltima jornada da 1.' Divi-
são Nacional de andebol. 
Apesar do deslize, os leões 
ascenderam ao primeiro lu-
gar, à condição, com mais 
dois pontos que o F. C. Por-
to, mas mais um jogo. 

Para chegar ao titulo, a 
equipa comandadá por Hu-
go Canela precisa agora de 
vencer o Benfica no último 
encontro do campeonato e 
esperar que os dragões per-
cam um dos dois jogos que 
tem ainda para disputar: na 
Luz frente às águias e em 
casa com o Águas Santas. 

No Funchal, assistiu-se a 
uma partida equilibrada, 
com maior ascendente leo-
nino, mas com os insulares  

a reagirem à desvantagem e 
a conseguirem igualar mes-
mo a acabar. 

Madeira SAD 30 
Simwthai 30 
toai Parffião Mu.:Dal do Funchat 
Arbitro Daniel Fretas e Ceca Carvallo 
Medis Ub Yusnier Girou (GR) e Luts Carvalho 
(GR), Bruno %era (4), lobo MartIns,1030 Freitas, 
Joao Mendes, Daniel Santos (7). Muno SM (6). 
Pediu Ro~es, Now Cornes 41.1 bata Miranda 
Rogo 

Pna
d Rosano

e Fá
['J

tuo 
 ogo loào 

f (7 
Alves, es (3). 

Nelson ~aes ). 
Treinador Paro Fidalgo. 
SpedIng Matei Asam (GR) e Mesa Cu& (GR). 
+go, Zadc (11 Pedro POR& (6), Kopco (11 
Boske Blefamo( Claudio Pedroso 461 Calos 
Rmsga (31 Franbs Card, Carlos Carnero 
Franosco Tavares Edmlson Ara» 411 Han4.01 
Gaspar. Ivan Narre« (3). Joio Fsnto (2)e lark0 
eOZOVK (71 
Treinador Hugo Canela 
Ao Intervaio 13-13 

Grupo A 
RESUUADOS/CUSSIFICAÇÃO 

Madeira SAD 30 - 30 
sr Benfica 20/0 r ót0,171  Poro 

Aguas Santas 20/0 Aa 
 

1 Spale. 55 
VEI 
6 2 1 2E13-252 

2 Ft Mi 5? 5 O 3 Z3-211 
3 le ão 4$ 3 3 2 2Z-24 
4 Melo SAD 47 4 I 4 218.214 
5 11( 45 2 O S 229.150 
6 Ammi Sais 4$ 1 2 5 2122:2 

PIKOOMAJOINAM31-05-2017 
nadara SAD 

'FBCC. Porto  
Agulist:ItIcaas  Sporting  
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Andebol

Sporting empata com 
Madeira SAD e fica a 
torcer pelo Benfica
O Sporting empatou ontem 
a 30 golos na visita ao 
terreno do Madeira SAD, 
em jogo da jornada 9 do 
campeonato nacional de 
andebol, ascendendo de 
forma provisória ao topo da 
classificação. Com estes dois 
pontos, os leões passam a 
somar 59, mais dois do que o 
FC Porto que apenas joga no 
sábado, frente ao Benfica.
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LEAO MARCA PAS 
EMINIMIMI~MINIMII~1111111111 

 

Canela comenta 
declarações de 
Bruno de Carvalho 

Sporting empatou com 
o Madeira SAD e agora 
espera pelo Benfica-FC 
Porto de sábado 

JOÃO MANUEL FERNANDES 

El O Sporting voltou a desiludir 
no Funchal. Numa partida que 
começou uma hora depois do 
previsto, porque a duplade arbi-
tragem, oriunda de Braga, viu o 
seu voo desviado para Porto 
Santo face ao vento que se fez 
sentir no Aeroporto Cristiano 
Ronaldo, os leões empataram a 
30-30, marcando passo na luta 
pelo título. Espera agora que o FC 
Porto faça o mesmo sábado na 
Luz, sendo certo que só há cam - 
peão na últ ima jornada. 

Com um pavilhão completa-
mente cheio, os madeirenses 
proporcionaram um enorme es - 
petáculo. Durante al' parte, fru-
to da sua qualidade defensiva, os 
locais chegaram ao intervalo 
com uma igualdade a 13 golos, 
premiando o seu labor e atitude. 
Na 2' parte, foram os lisboetas 
que começaram melhor chegan - 
do rapidamente a1G-13. Só que, 
sob a batuta de Fábio Magalhães, 
o sete da SAD reagiu, conseguiu 

MADEIRA SAD  30 30  SPORTING 

Paulo Fidalgo O Hugo Canela 
as 1X( 

vu5NtER CIRON O O O MATEI ASANIN • o o 
BRUNO MOREIRA 4 1 IGOR ZABiC 1 1 
DANIEL SANTOS 7 O PEDRO PORTEIA 6 O 
N1R40 SILVA 6 O MICHAL KOPCO 1 1 
)0À0 GOMES 3 o C iAUDi0 PEOR050 6 O 
FÁBIO MAGALHÃES 7 O CARLOS RUESGA 3 o 
NÉLSON PINA 1 O IVAN NIKCEVIC 3 O 

LUIS CARVALHO O O 
01000 COMES 1 O JOÃO PINTO 2 O 

E. ARAUJO 1 2 

JANKO 8020VIC 7 O HUGO ROSARIO 1 1 
CARLOS CARNEIRO O O 

AO INTERVALO: 13.13; LOCAL: Pavilhàn do 
Funchal, ÁRBITROS:Danlel Frestas e César 

Carvalho 

nova igualdade a 19 golos. Nos 
sportinguistas, Cláudio Pedroso 
(só jogou na 2' parte) e Asanin fo-
ram carregando a equipa para 
aquilo que parecia um triunfo 
anunciado: 27-24. Puro engano! 
Uma vez mais a história repetiu -
se e com duas faltas atacantes do 
central Ruesga, os pup ilos de Ca - 
nela cederam um empate. 

"O FC Porto terá de perder 
pontos. Estamos tristes mas con-
tinuo a acreditar", frisou o técni-
co dos leões, Hugo Canela, que 
deixou reparos à arbitragem. 

"O empate está certo e é muito 
bom", frisou por sua vez Paulo 
Fidalgo, treinador da SAD. o 

Confrontado com as declarações 
de Bruno de Carvalho, em que 
disse que é necessário mais resul-
tados das modalidades. Hugo Ca-
nela foi direto ao assunto: "O nos-
so presidente fala nas coisas em 
que acredita. Nós devemos ga-
rantir aos adeptos que estamos a 
dar tudo que temos e a fazer o me-
lhor. O presidente está no direito 
de expressar o que pensa, mas 
nós lutamos até ao fim." 

GRUPO A 
9` jornada  

MADEIRA 540 30-30 SPORTING 
BENFICA sábado FC PORTO 

ÁGUAS SANTAS sábado ABC 

CI.ASSIFIC.AOÃO 
P J V E D 

0 SPORTING 59 9 6 2 1 269-252 

FC PORTO 57 8 " 235-217 

BENFICA 49 8 a, 235-223 

O MADEIRA SAD 47 9 4 1 4 278-274 

Clo ABC 45 8 2 O 6 119-250 

INTENSO. Carlos Carneiro e Hugo Rosário disputam a bola O'  A. SANTAS 40 8 1 2 5 212.232 
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LEONARDO 
JARDIM 
OURO: O título gaulês 
estava 'anunciado' há 

muito, mas só ontem a festa foi oficial. O 
Monaco de forte influência lusa foi clara-
mente a melhor equipa e mereceu acabar 
com a longa espera de 17 anos. (págs. 2 e 3] 

CRISTIANO 
RONALDO 
PRATA Na sempre com-
plicada viagem ao reduto 

do Celta, o Real Madrid passou com nota 
alta (4-1) e o melhor do Mundo contribuiu 
com mais 2 golos. O título está à distância de 
um empate em Málaga. [pág. 241 

PAULO 
FONSECA 
BRONZE: Depois do 
campeonato_ a Taça. O 

técnico português teve uma temporada no-
tável na Ucrânia. fazendo a dobradinha ao 
serviço do Shakhtar Donetsk. E tudo isto 
sem jogar uma vez em casa! [pág. 26] 

ANDEBOL 
DO SPORTING 
LATA: Após o recente 
'apagão no duelo com o 

FC Porto (apesar da vitória). a equipa de an-
debol do Sporting voltou a adormecer, des-
ta feita com o Madeira SAD. O empate pOde 
fazer ruir o sonho do título. [pág. 29] 
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