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Acerto de contas 
no Andebol 1 
--> Hoje há Águas Santas-Madei-
ra, SAD; amanhã um clássico no 
Dragão Caixa, ambos em atraso 

Três dias depois, Águas Santas e Madeira 
SAD voltam a defrontar-se, agora em 
jogo em atraso referente à 1.a jornada do 
grupo A. O lateral do Águas Santas, 
Gonçalo Vieira, perspetiva «jogo 
equilibrado, contra um adversário com 
qualidade. Vamos fazer tudo para ganhar 
e dar passo importante na luta pelo 4.° 
lugar», assegura o jogador maiato. Já o 
treinador do Madeira SAD, Paulo Fidalgo. 
assume: «A equipa tem o pensamento 
na vitória. Estar no grupo A é um 
privilégio.» Entretanto, amanhã, há novo 
acerto de contas, e a proporcionar 
clássico no Dragão Caixa, onde, às 20.30 
h, o líder FC Porto recebe o Sporting em 
jogo em atraso da 4.a jornada a prometer 
grandes emoções. CID RAMOS 

AN DEBOL 1 
-> Grupo A -J► V Jornada (em atraso)-> Hoje 

Águas Santas-Madeira, SAD 18.00 h 
Pavilhão do Águas Santas, na Maia 
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Colégio de Gaia 
perto do título 
--> Basta uma vitória; equipa de 
Paula Marisa ganhou os dois pri-
meiros jogos do `play -off 

O Colégio de Gaia está a uma vitória de 
conquistar o título nacional feminino. O 
conjunto comandado por Paula Marisa 
ganhou os dois primeiros jogos da final 
do play-off O primeiro só se decidiu na 
parte final, com emoções fortes e ambas 
as guarda-redes em evidência. No 
segundo, as gaienses dominaram por 
completo, bastando que voltem a ser 
bem sucedidas no próximo sábado, na 
Madeira, para poderem festejar. Já as 
madeirenses, atuais campeãs, terão de 
ganhar os jogos 3 e 4 se ainda quiserem 
sonhar com a revalidação do título —
forçando o 5.° encontro. O Colégio de Gaia 
foi campeão há dois anos. C. R. 

I DIVISÃO FEMININA 
-,  Final do 'play-off' 

1.1: Colégio de Gaia-Madeira, SAD 30-28  
J. 2: Colégio de Gaia-Madeira, SAD 30-19 
J. 3: Madeira, SAD-C. Gaia dia 11, às 16 h 

J. 4*: Madeira, SAD-C. Gaia  dia 12, às 18 h 
J. 5*: C. Gaia-Madeira, SAD dia 18, às 17 h 

* Se necessário 
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ANDEBOL 

Pedro Seabra regressa no Funchal 
3 Central magoou-sena receção 
ao FC Porto e foi poupado no dér-
bi com o Sporting 

O central benfiquista Pedro Sea-
bra voltará a jogar na receção ao Ma-
deira SAD, dia 15, garantia do treina-
dor Carlos Resende após a vitória sobre 
o Sporting, anteontem, para a sexta 
jornada da fase final do Andebol 1. 

Embora convocado para o dérbi, 
Pedro Seabra viu-o do banco por 
opção técnica. Como sofreu «trau-
matismo numa coxa» durante a an-
terior partida com o FC Porto, der-
rota no último dia 1, o treinador 
optou por poupá-lo. Colocar o cen-
tral em campo «seria arriscar um 
pouco», nas palavras de Carlos Re-
sende. «Ele ofereceu-se para jogar 
caso fosse necessário mas temos ou-

  

tros bons jogadores. Não sendo le-
são grave é impeditiva a curto pra-
zo. Ainda assim, poderia contar com 
oPedro a qualquer momento. Este-
ve connosco porque, por vezes, os 
jogadores não são só importantes 
no campo, mas também fora, no 
apoio e incentivo aos companhei-
ros.» Desta forma, Belone Moreira 
ocupou a vaga de Pedro Seabra. 

Porém, é certo que o central será 
opção ante o Madeira SAD, no pró-
ximo dia 15, no Funchal, embora o 
Benfica se apresente na condição de 
anfitrião. A assistir ao dérbi esteve 
outro jogador influente, Alexandre 
Cavalcanti, a recuperar de fratura 
no pé direito. A vitória sobre o Spor-
ting deixa o Benfica na expectativa 
de um melhor desfecho na corrida 
ao título. G. M. 

ÇFpc.in mir,1 IFI ÇANTM/AÇF 

s nnr 

Central ofereceu-se para jogar, mas Carlos Resende poupou-o por precaução 
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AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
Águas Santas-Madeira SAD 
Pav. Águas Santas, às 20h00. 

AMANHA 

FUTEBOL-JUNIORES 
Gil Vicente-FC Porto 
Est. Adelino R. Novo, Barcelos, 
às 19h00. 

ANDEBOL 
FC Porto-Sporting 
Dragão Caixa Porto. 20h30. 
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CARRINHAS VANDALIZADAS 
P Duas carrinhas da claque 
do Sporting Diretivo Ultras 
XXI foram vandalizadas no 
Estádio da Luz, em Lisboa, 
no domingo, durante o en-
contro de andebol com o 
Benfica. As viaturas foram 
pintadas com spray, com o  

símbolo da claque encarna-
da No Name Boys, e referên-
cias à morte de um adepto do 
Sporting em 1996, no Jamor. 
A direção leonina reagiu, 
considerando que "este é 
mais um crime, a juntar a 
outros impunes". Carrinha com pinturas 
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A6 Carrinhas da claque do Sporting vandalizadas no Estádio da Luz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2019

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1a6c875

 
Viaturas foram pintadas com spray com o símbolo da claque encarnada No Name Boys.
 
Duas carrinhas da claque do Sporting Diretivo Ultras XXI foram vandalizadas no Estádio da Luz, em
Lisboa, no domingo, durante o encontro de andebol com o Benfica.
 
As viaturas foram pintadas com spray, com o símbolo da claque encarnada No Name Boys, e
referências à morte de um adepto do Sporting em 1996, no Jamor.
 
A direção leonina reagiu, considerando que "este é mais um crime, a juntar a outros impunes".
 
Correio da Manha
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SPORTING

Vandalismo não
pode ser ignorado
OSportingdefendequea justiçades-
portivaecomumeoInstitutoPortu-
guêsdoDesportoeJuventude“não
podemcontinuara ignorarassuces-
sivasviolaçõesda lei”, após“mais
umataquedevandalismo”emcarri-
nhasdosseusadeptosduranteo
dérbicomoBenficaemandebol.
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Avelino Conceição

Depois da derrota na jornada
anterior diante do Boavista, a
Sanjoanense, a jogar nova-
mente diante do seu público ,
recebeu o histórico Vitória de
Setúbal, que também tem fortes
aspirações à subida, dai pers-
petivar-se um jogo bastante
equilibrado e de grande impor-
tância para as duas equipas.

A equipa orientada por Her-
lander entrou bem no jogo, co-
mandando praticamente du-
rante toda a primeira parte, mas
com o equilíbrio a ser a no ta

dominante, espelhado pela
vantagem de um golo no mar-
cador para a formação da casa
ao intervalo.

Na segunda metade, e a
exem plo daquilo que se viu há
oito dias atrás, a Sanjoanense
entrou algo apática, demorando
muito a colocar em prática o
seu jogo ofensivo, tirando disso
partido o Vitória de Setúbal, que,
em dez minutos, marcou sete
golos contra apenas três da for-
mação da casa.

Com isso, a Sanjoanense não
só o seu adversário passar para
o comando, como ir ganhando
alguma margem de manobra
no marcador, que em pouco
tempo passou de um equilibra -
do 23-25 para um preocupante
23-28. Depois, algum nervo-
sismo, aliado a algumas deci-
sões da dupla de arbitragem que
penalizaram a Sanjoanen se, fa-
zia crer que se tornaria impos-
sível aos locais vencer a partida.

Com algumas exclusões de
dois minutos, que condiciona-
ram as acções defensivas e
ofensivas, a Sanjoanense, num
espaço de dois/três minutos,
viu a equipa sadina ganhar a
maior vantagem em toda a par-
tida (24-30). Uma fantástica
ponta final da formação san-
joanina, que fez um parcial de
4-0, ainda lhe permitiu encetar
uma excelente recuperação,
mas não a tempo de evitar a
derrota pela margem mínima.

Com mais este desaire “ca-
seiro”, a Sanjoanense não só se

atrasou ainda mais na corrida
pela subida, como se viu rele-
gada para o quarto lugar, por
tro ca com o seu adversário, e
estando agora a seis e cinco
pontos de Boavista e FC Gaia,
respectivamente primeiro e se-
gundo classificados, o que torna
ainda mais difícil a tarefa da
equipa de São João da Madeira
de subir ao principal escalão do
andebol nacional.

Numa partida bem jogada,
entre duas boas equipas, foram
determinantes dois factores no
epílogo desta partida: a apatia
da Sanjoanense no início do se-
gundo tempo e algumas deci-
sões controversas da dupla de
arbitragem, que causaram
maior prejuízo à formação lo-
cal. Sobre a experiente dupla de
arbitragem de Braga já a vimos
fazer muito melhor. trabalho. |

Nacional da 2.ª Divisão
Masculina - Fase Final

Grupo A - Zona 1/8.ª Jornada
Sanjoanense-V.Setúbal                 31-32
Alto Moinho-FC Gaia                    26-34
FC Porto B-1.º Dezembro          31-24
Boavista-Benfica B                           29-24
Folga: São Bernardo.
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Boavista                    11       9    0      2  292-26129
FC Gaia                      11       8    1      2  331-28328
V. Setúbal                 11       6    2      3  279-27125
Sanjoanense         11       5    2      4  315-29723
Benfica B                  11       4    2      5  315-31921
FC Porto B              11       4    1      6  289-29620
São Bernardo      10       4    1      5  267-27419
Alto Moinho         11       2    1      8  288-32016
1.º Dezembro       11       2    0      9  249-30415
Próxima Jornada
Benfica B-Alto Moinho, 1.º De -
zembro-Sanjoanense, V.Setúbal-
Boavista e FC Porto B-São
Bernardo; Folga: FC Gaia.

Com reentradas
assim não dá...
Apátia Prestação no início da segunda parte dita nova
derrota da Sanjoanense, que vê ainda mais complicadas
as contas da subida ao principal campeonato nacional

Andebol
2.ª Divisão Nacional

A Sanjoanense voltou a ser supreendida em casa, agora com uma derrota frente ao V. Setúbal

SANJOANENSE                            31

Treinador: Herlander Silva.
Mansores; Xavier Costa (2), Alan Silva
(3), Ricardo Pinho (4), Bruno Castro (4),
Tiago Antunes (8) e Bruno Pinho (2) -
sete inicial - Gonçalo Fernandes, Rui
Oliveira, Francisco Silva (3), Luís Mar-
tins, Francisco Prijs, Guilherme Novo
(5), Alexandre Dias, Alberto Silva e
Fabian Scheck.

V. SETÚBAL                                     32

Treinador: Luís Leal.
Alexandre Moura (2); Mário Fuzeta (1),
David Tavares (5), Pedro Padre (2), João
Pinto (6) e Artur Pereira - sete inicial -
José Pereira, Ricardo Pereira (3), André
Praxedes, Rodrigo Alcaçer, Bruno Gas-
par, André Fonseca (1), Tiago Martins
(2), Francisco Fuzeta, José
Machuqueiro (4) e Gonçalo Cunha (6).

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Daniel Freitas e César Car-
valho (A.A. Braga).
Oficiais de mesa: Fernando Ferreira e
Isabel Silva (Aveiro).
Ao intervalo: 19-18.

RESULTADOS

D.R.
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Campeonato Nacional -
Fase Final - Jogo em 
atraso da1.3Jornada - 
Grupo A: Águas 
Santas-Madeira SAD, 
18h00. 

FUTEBOL  
Campeonato da Europa 
Sub-17 masculino: 
Rússia-Portugal, 15h00, 
UCD Stadium Dublin, 
na Rep. da Irlanda. 

TÉNIS 

Prossegue torneio 
Masters1000 de Madrid 
(Espanha), com 
a participação de João 
Sousa, a decorrer até dia 12. 
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ANDEBOL 

Pereira quase de saída do CSM 
Treinador já deu 
conta dessa inten-
ção, mas o clube 
romeno pediu-lhe 
que reconsidere 

• o• Paulo Jorge Pereira, sele-
cionador nacional, tem a saída 
do CSM Bucareste como cená-
rio mais provável, tendo en-
tregado ao clube romeno o 
documento em que formaliza 

Paulo Pereira treina o CSM e é selecionador nacional essa intenção no prazo estabe-

  

lecido, 15 de fevereiro. No en-
tanto, como lhe foi pedido 
para reconsiderar, a decisão 
não é definitiva. "A minha in-
tenção era construir algo aqui, 
mas vários fatores alteraram a 
minha expectativa", admitiu 
o amarantino a O JOGO. 

Ainda assim, a vontade da 
Direção do clube é mesmo que 
Paulo Pereira fique, uma vez 
que a presidente do emblema 
romeno, Gabriela Szabo - an-
tiga campeã mundial e olím-

  

picados 5000 metros e ex-mi-
nistradodesporto da Roménia 
-, aprecia muito o trabalho do 
técnico português e quer 
mantê-lo. 

Recorde-se que Paulo Jorge 
Pereira chegou ao CSM no fi-
nal da temporada passada e 
está agora na luta pelo terceiro 
lugar do campeonato e apura-
do para afinal daTaça Challen-
ge, que disputará com o Ma-
deira SAD, nos dias 12 e 18 de 
maio. —RUIGUIMARAES 
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,Z11") 
ANDEBOL 

Obradovic 
regressa para 
treinar Boavista 

Ljubomir Obradovic vai re-
gressar ao andebol português, 
agora para treinador o Boavis - 
ta, equipa que está muito próxi-
ma de assegurar a subida à 1' 
Divisão. Ao que o nosso jornal 
apurou, o técnico deverá viajar 
para o Porto dia 18. 

O sérvio, de 64 anos, tem um 
passado glorioso no nosso país, 
onde levou o Belenenses à con-
quista do título nacional (1994) 
e o FC Porto a fazer o mesmo, 
mas por seis vezes (2010 a 2015). 
No Boavista vai ter como trei-
nador adjunto Marco Sousa, 
atual técnico do Avanca. 

No Boavista, entra então 
Obradovic para o lugar de Jorge 
Carvalho; que por sua vez vai 
treinar o Póvoa Andebol, equi-
pa da 2' Divisão que vai disputar 
a final four da Taça de Portugal, 
onde medirá forças nas meias-
finais com o FC Porto. o A.R. 
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