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1° Dezembro de Queijas 
luta pela subida 
A equipa de (»iras vai lutar pela campeonato do andebol nacional. Boa- 
promoção à 1 Divisão nos esca- vista. Sao Bernardo, Gaia, Sanjoanense, 
lões juvenis, juniores e seniores. FC Porto B e Benfica B sao alguns dos 

O seniores do Grupo Musical 1" De-
zembro tiYn sido uma das sensações do 
Campeonato Nacional da II Divisai:, 
Depois de uma vitória suada contra o 
Zona Azul de Beja. a equipa de Oueijas 
garantiu a terceira posiçao da Zona 3 da 
r tase e agora vai lutar por um dos dois 
lugares que dao acesso ao principal  

clubes que visita= o Pavilhao Noronha 
Feio nos próximos mesas. 

Nao é só neste escalao que o r De-
zembro de Oueijas está a destacar-se. 
Os bons resultados repetem-se nos ju-
venis e Juniores. dois escalpes que 
também vao lutar pela subida á I Divago. 

• Miguel Gouvekt Punira 
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O clube do Oeiras tom três equipas a 
lutar pela subida ê I dIvisào, nos os-
calões de seniores, juvenis e juniores. 
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ANDEBOL 

Dicken nos quartos da Challenge 
4 Equipa finlandesa é a adversá-
ria do Madeira, SAD; triunfo no 
campeonato nacional 

O Madeira, SAD ficou a conhe-
cer o adversário dos quartos de fi-
nal da Taça Challenge, ontem, al-
gumas horas antes de receber e 
bater o SC da Horta por 28-17, num 
jogo em atraso da 23. ªjornada do 
Andebol 1. 

O sorteio da competição euro-
peia, realizado em Viena (Áustria), 
ditou que os finlandeses do Dicken 
são o próximo adversário da equi-
pa madeirense, em encontros a 
realizar a 23 ou 24 de março — 1. 
mão dos quartos, no Funchal — e 
30 ou 31 — 2. mão, na Finlândia. 
O Dicken está em 2.2  no campeo- 

nato finlandês. «É um adversário 
que permite acreditar que podemos 
lutar pela passagem às meias-fi-
nais.Vamos analisá-lo com serie-
dade e rigor e vamos tentar pas-
sar», reagiu Paulo Fidalgo, 
treinador do Madeira, SAD. Caso 
atinja esse objetivo, a equipa já 
sabe que defrontará o vencedor do 
duelo entre o Dínamo Victor (Rús-
sia) e o AEK Atenas (Grécia), uma 
vez que também decorreu o sorteio 
para as meias da Challenge. O Vise 
(Bélgica), onde jogam Nuno Car-
valhais e Sérgio Rola, encontra os 
russos do Neva São Petersburgo 
nos quartos e o CSM Bucareste, 
orientado pelo selecionador de 
Portugal, Paulo Pereira, defronta o 
Borac (Bósnia-Herzegovina). C. R. 
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O ANDEBOL. O Águas Santas 
recebe, esta noite (21 h) o FC Porto, 
em jogo em atraso da 22.3  jornada, 
enquanto o Sporting antecipa o 
encontro com o Avanca, referente à 
24.a, no Pavilhão João Rocha (18 h). 
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ANDEBOL 

TAÇA CHALLENGE 
A equipa de andebol do Madei-
ra SAD vai ter pela frente o Di-
cken, da Finlândia, nos quartos 
de final da Taça Challenge. Os 
madeirenses jogam a primeira 
mão no Funchal, a 23 ou 24 de 
março, e a segunda a 30 ou 31. 
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Manuel Vieira
Da paralisia total 
aos títulos de campeão 
Manuel António Neiva Vieira,
nasceu em Braga no ano 1972.
Aos 16 anos, atingido por uma
mielite pós-varicela, ficou tetra-
plégico.  Estofador de automó-
veis, com actividade em Barcelos,
é presidente da  APD Braga. 
Em 1990, começou a prática do
atletismo e basquetebol, em ca-
deira de  rodas, na equipa da de-
legação de Braga da Associação
Portuguesa de Deficientes - APD.
A título individual, nos anos de
1996 a 2000, na modalidade de
atletismo em cadeira de rodas,
foi campeão nacional na classe
t53 nos 100, 200, 400, 800, 1500
e 10 mil metros, em pista.
Em termos colectivos, na época
2012-13, a equipa da  APD/Braga
sagra-se campeã nacional de
basquetebol em cadeira de ro-
das, vence a Taça de Portugal, sa-
grando-se ainda campeã nacio-
nal de andebol em cadeira e
rodas.  Em 2015/16, por discor-
dância com os critérios de pon-
tuação dos atletas - que obrigava
a equipa de Braga a jogar cinco
contra sete, deixaram o andebol
em cadeira de rodas. 
Na mesma época acentuam-se
esforços no basquetebol em ca-
deira de rodas, com a conquista
dos três troféus em disputa nas
provas nacionais - supertaça,
campeonato nacional e Taça de
Portugal, tendo revalidado estes
títulos nas épocas seguintes, e
mantendo em perspectiva a re-
validação na presente tempora-
da, em que a equipa conta por
vitórias nove jogos disputados,
com o primeiro lugar garantido
na fase regular, que termina dia
9 de Março.

§percurso

DESPORTO ADAPTADO
| Rui Serapicos | 

No próximo dia 9 de Março, é já
com o primeiro lugar garantido
que a equipa  de basquetebol em
cadeira de rodas da delegação de
Braga da Associação Portuguesa
de Deficientes vai a Paredes pa-
ra disputar o último jogo da fase
regular do campeonato nacional
da modalidade.

Sábado passado, no Pavilhão
Municipal de Ferreiros, a APD
Braga venceu a APD/Sintra SCP
por 76-43, assegurando assim a
nona vitória nos nove jogos que
disputou.

À equipa minhota, que averbou
nas últimas três épocas os títulos
de campeão nacional, Taça de
Portugal e Supertaça, ter este
primeiro lugar na fase regular
assegura na fase final da decisão
do título uma vantagem, pelo
menos teórica, de disputar as
decisões no Pavilhão Municipal
de Ferreiros,  Braga.

“Os objectivos passam pela
conquista, pela quarta vez, do
campeonato e da Taça de Portu-
gal, porque a supertaça já a con-
quistámos. Foi o primeiro jogo
da época, ganho em Gondomar à
equipa de Sintra”, lembra, ao
Correio do Minho, Manuel Viei-
ra, jogador da equipa e também
presidente da APD/Braga.

“Independentemente de qual o
resultado que possamos ter no

dia 9 de Março, ao disputarmos
o último jogo da fase regular, no
Pavilhão Rota dos Móveis, seria
importante para nós, enquanto
equipa, termos lá alguns dos
nossos apoiantes”, refere ainda,
frisando que “nós costumamos
ter algum público nos jogos fora,
mais  familiares. 

Mas é em casa que temos o
nosso sexto jogador”. Ainda se-
gundo Manuel Vieira, “o estar-
mos em primeiro lugar foi um

objectivo definido logo à parti-
da”. 

Na meia-final “que é à melhor
de três jogos, temos o primeiro
jogo fora e dois em casa. Caso
seja necessário, como aconteceu
no ano passado, um jogo de de-
sempate, ele será disputado em
nossa casa”. 

“Caso passemos à final, que é à
melhor de cinco, nós temos a
vantagem de os dois primeiros
jogos serem realizados na nossa

casa e em caso de vitória nesses
dois jogos basta-nos ganhar um
em casa do adversário. E se em
casa do nosso adversário houver
no fim das contas empate, o
quinto jogo será sempre na nos-
sa casa”, acrescenta.

Mais adiante sustenta que “es-
sa vantagem de jogar em casa é
mais psicológica. Eu nos treinos
digo sempre aos atletas que o jo-
go mais importante é o que va-
mos fazer a seguir”.

BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS tem já 
a APD/Braga como vencedora da fase regular 
do campeonato nacional - em busca do tetra.

Nas três temporadas mais
recentes, a APD/Braga
averbou campeonato
nacional, Taça de Portugal
e Supertaça. 

Na presente época, a
equipa minhota, que
conta nove vitórias em
nove jogos, assegurou já o
primeiro lugar na fase
regular do campeonato. 
Esta primeira posição na
fase regular garante nas
meias-finais e na final, se
lá chegar, que a haver
jogos de desempate estes
serão em Braga.

+ mais

“Caso passemos à final, que é à melhor de cinco, nós temos a vantagem de os dois primeiros jogos

APD/Braga já garantiu

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 26,14 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 79171885 20-02-2019

primeiro lugar na fase regular

FLÁVIO FREITAS 

na nossa casa e em caso de vitória nesses dois jogos basta-nos ganhar um em casa do adversário”

DESPORTO ADAPTADO
| Rui Serapicos | 

A delegação distrital da APD,
que em Braga funciona desde
1982, com sede na Rua do Raio,
junto à Fonte do Ídolo, e em cu-
jo âmbito age a equipa de bas-
quetebol em cadeira de rodas,
conta com apoios da Câmara
Municipal de Braga e de empre-
sas. Com a autarquia, estabele-
ceu um protocolo, anual, de de-
senvolvimento desportivo no
valor de 22 mil euros. 

“Estou em crer que este ano se-
rá renovado”, refere Manuel
Vieira, após frisar ter sido com o
actual executivo que conseguiu
este apoio e que a entrada em
funcionamento desse protocolo,
associado a outros apoios a nível
particular “foi fundamental para
que nós conseguirmos atingir os
nossos objectivos”. Antes, como
recorda, “apesar de termos pedi-
do ao Município de Braga, à an-
terior gestão, por várias vezes, o
apoio financeiro, nunca houve
essa abertura”, com excepção
para “uns valores residuais”. 

Das entidades particulares são
conhecidos os apoios: o Pingo
Doce, a REN - Redes Eléctricas
Nacionais e a empresa de Braga,
Taberna Belga, que se associa-
ram ao projecto da nossa  equi-

pa”, sublinha o presidente da
APD/Braga. 

“A parte desportiva  move mui-
to dinheiro”, acrescenta, assina-
lando que “uma simples cadeira
que precise de renovar para um
atleta - e são dezasseis atletas -
não fica por menos de 3000 ou
3500 euros”.

Os apoios do Pingo doce e da
REN desceram 10 mil euros,
cinco mil por cada uma das duas
épocas. 

A APD/Braga tem, desde 2018,
com o Instituto Português do
Desporto e Juventude, um proto-
colo anual de 7500 euros que
permite a utilização da piscina
de Tebosa.

Vontade de renovar
protocolo de 22 mil 
euros com Município

FLÁVIO FREITAS

“Fundamental aos nossos objectivos”

Superar preconceitos
Projecto ‘Atreve-te’  
leva às escolas desporto 
em cadeira de rodas
No âmbito do projecto ‘Atreve-te’,
a delegação de Braga da APD leva
às  escolas acções sobre o desporto
em cadeira de rodas.  “Nas nossas
escolas há estudantes e trabalhado-
res com deficiência”, comenta Ma-
nuel Vieira. Segundo refere o docu-
mento orientador deste projecto, o
‘Atreve-te’ pretende desafiar todas
as pessoas com deficiência motora,
a acreditar que é possível  estar in-
serido socialmente, que é possível
agir mesmo com limitações, que é
possível quebrar barreiras, descons-
truir mitos e preconceitos.

Há material disponível
Abertura à integração 
na equipa de basquetebol
A prática desportiva contempla, co-
mo é do senso comum, além da di-
mensão competitiva, também uma
vertente de integração social. O
projecto ‘Atreve-te’ procura oferecer
oportunidades de as pessoas “se co-
nhecerem, expressarem e realiza-
rem, mediante aquisição de habili-
dades, da interacção social, da
promoção da saúde e bem-estar” e
também “a participação, a inclusão
e a responsabilidade social”. Tanto
no âmbito competitivo, como no
âmbito social, Manuel Vieira realça
a abertura da APD/Braga para inte-
grar os interessados, que compare-
çam às terças e quintas-feiras, a
partir das 21 horas,  no Pavilhão
Municipal de Ferreiros.

§dois pontos

Explicando melhor esta sua
análise, Manuel Vieira recorda
que “no primeiro campeonato,
destes três últimos seguidos, nós
também tínhamos a vantagem de
jogar os dois jogos em casa e nos
dois primeiros jogos em casa
perdemos”. 

“Restou-nos apenas ter de ir
ganhar os outros dois jogos fora.
Foi com a APD/ Leiria, que tem
sido a equipa que até à data
quem mais se tem batido con-

nosco. Vencemos os dois jogos
em Leiria, fizemos o empate 2-2
e o quinto jogo foi em casa e
vencemo-lo em casa”, adianta.

O presidente da APD/Braga as-
sume que na instituição a parte
desportiva “nasce de um projec-
to familiar.  A partir da altura em
que eu entro, como associado,
nós quisemos pôr os objectivos
mais altos, quisemos deixar de
(apenas) participar em termos
desportivos e passar a ganhar”.

Filipe Carneiro 
está ausente 

da competição por lesão háduas semanas e prevê-se pelomenos outras duas semanas paravoltar a jogar. Márcio 
está lesionado.

O treinador, Rocardo Vieira,também tem estado ausente
por motivos de saúde. 
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A Académica, já sem hipóteses
de lutar pela subida ao Nacio-
nal da 2.ª Divisão, deslocou-se
ao terreno do Monte onde per-
deu por 26-23. 

A turma escolar teve um iní-
cio de jogo positivo, controlan -
do sempre o marcador na pri-
meira parte, imprimindo um
bom ritmo e apresentando boa
capacidade defensiva. A equipa
foi, todavia, perdulária na con-
cretização, o que voltou, de res -
to, a ser o “calcanhar de Aqui-
les” da turma escolar. 

Apesar de ter apenas 10 joga-
dores disponíveis, a formação
de Coimbra conseguiu manter-
se sempre no jogo, pecando so-
mente no momento do último
passe ou da concretização, ain -
da que tivesse chegado ao in-
tervalo a vencer (13-14). 

A Académica manteve o
controlo do encontro até à en-
trada dos últimos 10’, mo-
mento em que o cansaço e a
falta de clarividência, na ges-
tão de jogo e no ataque, pos-
sibilitaram ao Monte inverter
o resultado e passar para a
frente nos últimos minutos
(26-23). 

Destaque para uma boa exi-
bição do guardião Nuno Alves
e ainda para os 11 golos apon-
tados por Luís Santos.

Sábado, às 19h00, a equipa
academista desloca-se ao ter-
reno do Carregal do Sal.

Na formação, os iniciados da
Académica tiveram direito a
“jornada dupla” na qual soma-
ram outras tantas vitórias: 41-
31 na recepção ao S. Bernardo
e 25-36 na visita à Sanjoanense
B. Os minis foram derrotados
em casa pelo S. Paio de Oleiros
(30-38). |

Boa exibição academista
não evita nova derrota

Académica perdeu na visita ao Monte mas fez um bom jogo

Andebol
Campeonatos nacionais

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 10,75 x 7,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79171331 20-02-2019

Colégio de Gaia no caminho do Madeira SAD 

j
á são conhecidos os adversá-
rios das equipas da Madeira 
nos quartos de final da Taça 

de Portugal e até poderá dizer- 
se que haverá lugar a uma final 
antecipada entre o Madeira SAD, 
de Sandra Fernandes e compa- 
nhia, e o Colégio de Gaia, ditou o 
sorteio. Nota também para a vi- 
sita do CS Madeira ao terreno do 
Assomada. 

Assim, a formação insular vai 
receber, nos 'quartos' da Taça de 
Portugal. a formação da cidade 
de Gaia, equipa que na pretérita  

jornada sofreu a primeira e até 
ao momento a única derrota do 
campeonato, às mãos precisa- 
mente da equipa madeirense, no 
Porto. No entanto, o jogo da Taça 
de Portugal, desta feita, será rea- 
lizado na Região, no próximo dia 
30, no Pavilhão do Funchal, com 
o início marcado para as 17h00. 

Nota ainda para o CS Madeira, 
que terá pela frente o Assomada, 
num embate agendado também 
para o próximo dia 30 de março, 
quando o relógio marcar as 
17h30. 
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-,V4.3Ck) 

uipa madeirense venceu de forma 

folgada o Sporting da Horta. 

Seguem-se os finlandeses do Dicken... 
O Madeira SAD vai defrontar 

o Dicken, da Finlândia, nos 1/4 
de final da Challenge Cup Mas- 
culina, ditou o sorteio realizado 
na sede da EHF. Na ocasião, foi 
ainda realizado o sorteio das 
meias-finais. Caso passe a essa 
fase, a equipa orientada por 
Paulo Fidalgo vai jogar com o 
vencedor do Dynamo-Victor/ 

A.E.K. Atenas. De acordo com 
o sorteio, nos 1/4 final, o Ma- 
deira SAD começa por jogar no 
Funchal e, uma semana depois, 
jogará na Finlândia. Os jogos 
dos 1/4 final vão disputar-se a 
23/24 de março (P mão) e 30/31 
de março (2ª mão); as meias-fi- 
nais serão a 20/21 abril (P mão) 
e 27/28 abril (22  mão). 

Descompressão europeia feita com 
vitória tranquila na cimeira insular 
A\ E321_ 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

MADEIRA SAD 28 

SPORTING HORTA 

PAVILHÃO DO FUNCHAL 

ÁRBITROS: HUGO FERNANDES E GONÇALO AVEIRO 

MADEIRASAII Gustavo Capdeville, Luís Carvalho, 
João Silva, Valter Soares, Ulisses Ribeiro (1), 
Bruno Landim (5), Rúben Sousa (3), João Mi-
randa (1), Elledy Semedo (6), Pedro Peneda 
(4), Diogo Garcia, João Martins (1), Lourenço 
Silva (3), Daniel Santos (1) e Francisco Pe-
reira (3) 
TREINADOR: Paulo Fidalgo 

SPORTINGHORTA:Rui Pereira, Lucas Santana, 
Hugo Silva (2), Miguel Bagaço (2), Nuno Silva 
(1), Filipe Duarte, João Oliveira (2), Vladyslav 
Naumenko (2), André Lima (5), Tiago Braga e 
Ricardo Silva (3) 
TREINADOR: Tiago Cunha 

DISCIPUNA:Nada a assinalar 

Madeira SAD venceu e 
convenceu na noite de on- 
tem o Sporting da Horta 
por claros 28-17, em jogo 

'Lm/ a contar para a 23.a jor- 
nada do Campeonato Andebol 1 
Seniores. Foi o terceiro jogo feito 
pela formação de Paulo Fidalgo 
em apenas quatro dias, com três 
vitórias em outros tantos jogos. 

Aliás, os madeirenses não po- 
deriam ter melhor adversário de- 
pois de um duplo e exigente com- 
promisso europeu. Ontem, assis- 
tiu-se a uma primeira parte com 
um equilíbrio relativo entre dois 
conjuntos muito distintos, no en- 

tanto, o derradeiro período foi to- 
talmente dos insulares. Com  uma 
primeira linha a funcionar em 
pleno, nota para Bruno Landim 
mas também para Francisco Pe- 
reira, que contribuiram para a 
dilatação do resultado. 

A equipa madeirense entrou 
melhor e construiu uma vantagem 
que lhe permitiu gerir a fase inicial 
do jogo com algum conforto. O 
setor recuado central teve uma 
atuação consistente impedindo o 
remate dos açorianos, que conse- 
guiram penetrar em duas situa- 
ções até aos primeiros 20'. Depois 
dos acertos e utilizando uma boa 
dinâmica no ataque e com uma 
boa organização, os madeirenses 
foram para o intervalo em vanta- 

gem (12-7). Na segunda parte, o 
domínio foi absoluto e a vantagem 
dilatada. Paulo Fidalgo fez rodar 
alguns jovens e mostrou que o 
futuro do andebol madeirense re- 

comenda-se... O Sporting da Horta 
ainda aproveitou para reduzir 
mas os números não deixam dú- 
vidas dada a diferença entre as 
equipas. 
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Madeira SAD 
mantém 
senda vitoriosa 
no regresso 
à Liga 
pá g 26 
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1WP (\ 

Salina sabe que jogar em Águas Santas é complicado 

Sporting e FC Porto não páram 
Leões e dragões 
jogam esta noite 
com Avanca e Águas 
Santas, respetiva-
mente 

RUIGUIMARÃES 
••• É alucinante o período 
competitivo que estão a atra-
vessar Sporting e FC Porto, 
que, esta noite, voltam ajogar. 
Os leões em casa, com oAvan-
ca, a partir das18h00, em jogo  

da 24.a jornada do Andeboll e 
que antecede (sábado) a pri-
meira mão da eliminatória de 
acesso aos oitavos de final da 
Liga dos Campeões, também 
no João Rocha, com o Dínamo 
de Bucareste. "Sabemos que 
muita gente está já com a ca-
beça no Dínamo, mas nós e os 
jogadores estamos apenas 
preocupados com este jogo", 
disse o técnico adjunto Luís 
Cruz. "Não nos esquecemos 
que, apesar de termos vencido  

emAvanca, a diferença não foi 
ava-ga ladora, deram-nos mui-
to trabalho", alertou Cruz. 
O FC Porto desloca-se a 

Águas Santas, às 21h00, no 
jogo que vai fechar a 22.2  jor-
nada. "Jogar no terreno deles 
sempre foi complicado e, pe-
rante o próprio público, os jo-
gadores do Águas Santas vão 
estar muito motivados", diz 
Daymaro Salina. Sábado, os 
azuis e brancos jogam na Di-
namarca para a Taça EHF. 
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BARÇA DE 
GILBERTO SO VENCE 
O Barcelona, que domina a 
liga espanhola, deslocou-se a 
casa do segundo classificado 
- o Bidasoa Irun - e sentiu 
algumas dificuldades no 
primeiro tempo (9-9), mas 
acabou por vencer, por 17-21, 
com um golo de Gilberto 
Duarte. A equipa catalã 
antecipou a partida da 19.3  
jornada, para preparar o jogo 
de domingo, em 
Montpellier, para a Cham-
pions. 
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MADEIRA 
VENCE E CONHECE 
OPOSITOR EUROPEU 
O Madeira venceu ontem o 
Horta, por 28-17, em jogo da 
23.a jorrado do Andebol 1, 
consolidando o sexto lugar, 
com mais cinco pontos do 
que o ABC e menos um jogo. 
Ainda ontem, os insulares 
ficaram a conhecer os adver-
sários naTaça Challenge: nos 
quartos de final o Dicken, da 
Finlândia, e, caso passem, 
nas «meias" o vencedor do 
DynaraoVictor (Rússia). 
AEKAtenas (Grécia). —aG. 
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Acompanhe a transmissão da partida em atraso da 22ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1.
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ANDEBOL 

Leões ensaiam 
Champions 

Na abertura da 24" jornada 
do campeonato, o Sporting 
tem hoje (18h), na receção ao 
Avanca, o último ensaio antes 
do playoff cla Liga dos Cam-
peões, onde no próximo sábado 
defronta os romenos do Dína-
mo de Bucareste, na primeira 
mão a ser disputada no Pavi-
lhão João Rocha, Lisboa. 

Quanto ao líder, à condição, o 
FC Porto visita hoje (21h) Aguas 
Santas, em jogo da 22' jornada. 
Os dragões também têm com-
promissos europeus, viajando 
no sábado até à Dinamarca, 
onde defrontam o Holstebro, 
na 3" rondado Grupo C da EHF. 

Já o Madeira SAD ficou mais 
perto do apuramento para o 
Grupo A (seis primeiros) da fase 
final do campeonato, ao vencer 
(28-17) ontem o.  Sp. Horta no 
Funchal, em jogo da 23' ronda. 
Os madeirenses ficaram a saber 
o sorteio da Challenge, indo de-
frontar os finlandeses do Di-
cken nos 'quartos'. Se passa-
rem, jogarão com os vencedo-
res do Dynamo-Victor (RUS) e 
AEK (GRE). o A.R. 

ANDEBOL 1 
23.'  jornada 

MADEIRA SAD 28-17 SP. HORTA 

22.' jornada 
ACUAS SANTAS 211100 FC PORTO 

24.,  jornada 
SPORTING 18h00 AVANCA 

ABC sábado MADEIRA SA0 

AC FAFE sábado BENFICA 

AGUAS SANTAS sábado NINA ISMAI 

ARSENAL sábado BOA HORA 

SP. HORTA sábado I F.RMENECIES 

FC PORTO 34-22 BEIENENSFS 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D rerts 

02 EC PORTO 64 22 21 O 1 791.468 
&SPORTING 61 21 20 O 1 670-495 

BENFICA 59 21 19 O 2 677-473 
&Á. SANTAS 53 22 15 1 6 647-548 

BEIENENSES 53 24 14 1 9 699-630 
O MAD. SAD 52 22 15 O 7 589-538 

02  ABC 47 23 11 2 10 612-589 
02 MAIA ISMAI 42 23 9 1 13 569-591 

AVANCA 40 22 9 O 13 544-605 

02  BOA HORA 39 23 7 2 14  575.662  
tr2  SP. HORTA 33 23 5 O 18 524-701  

FERMENTÕES32 23 4 1 18 512-684 
& AC FAFE 30 22 4 O 18 511.626 
& ARSENAL 23 23 0 0 23 508-825 
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leão de 
Nani e 

Varandas 
PARECE SINA EM ALVALADE, A DE FAZEREM O 

CAPITÃO SAIR PELA PORTA PEQUENA. SÓ QUE O EX-17, 
AO TERCEIRO ADEUS, DEU LIÇÃO DE SPORTINGUISMO. 

QUATRO TÍTULOS DEPOIS... 

nicado, replicar não sei quantas 
horas depois o texto de Nani... 
Foi pior a emenda que o soneto. 

O Benfica (como os leões) re-
gressa à Europa. Pelo resultado 
na Turquia, parece certa a con-
tinuidade. Joguem meninos ou 

não. Mérito de Bruno Laje. Ho-
mem que sabe o que faz. 

Frederico, Amigo. Sabia que a 
triste notícia era inevitável, 
pois o Diamantino mantinha-
me ao corrente. Não me confor-
mo com a tua partida... 

AM I N HAMANEIRA 

 

José Manuel Freitas 
Jornalista 

011Não há jogadores insubsti-
tuíveis. Nem eternos. Nem clu-
bes a acabarem só por termi-
nar o prazo útil das figuras. 
Mas quando a gratidão fica na 
gaveta... Que foi aquilo que 
aconteceu com Nani no seu 
terceiro adeus ao Sporting. Pa-
rece sina de capitão. Depois de 
Adrien, Patrício e William. 
Para não se falar no enorme 
Manuel Fernandes. 

Com toda a franqueza: pouco 
importa saber as razões porque 
Nani vai para os EUA. Se por 
Sousa Cintra o ter contratado; 
ou Keizer já não contar(?) com 
elevou por o atual líder achar 
que era dinheiro a mais; ou por 
já não ter aquela qualidade... O 
que o Sporting de Varandas 
não podia (devia!) era ter-se re-
sumido a um comunicado com 
três linhas a desejar boa sorte 

A BOA ONDA DO BENFICA 
CONTINUA FIRME; 
AGORA É A VEZ 
DA LIGA EUROPA 

ao ex-capitão - Nani não é Mon-
tero. E este também era mere-
cedor de mais qualquer coisa... 
Já Castaignos...Saiu o "flop'. 

Sportinguista assumido, com 
141 jogos. 33 golos e quatro títu-
los (o de juniores também con-
ta), Nani despediu-se pela por-
ta grande. Agradecido e respei-
tador. E deu lição de sportin-
guismo. 

Já a comunicação do Sporting, 
um desastre. Depois do com u- 

EM ALTA 

cR7-Imparável: melhor marca-
dor da Série A, com 19 golos. Mais8 
assistências. Não hão de chorar 
por ele em Madrid... 
Seferovic- Lidera lista de golea-
dores (14 golos)com Bas Dost e 
Dyego Sousa.'Só' marcou u nas úl-
timas 7 rondas... 

Wendel- Bruno Fernandes é o gé-
nio do leão, Bas Dost o hornem dos 
golos, mas este menino brasileiro 
joga que se farta! 
Cristiano- O Vitória sadino per-
deu no Dragão, mas o 'keeper.  im-
pediu males maiores. Desempe-
nho positivo. 
Rashidov-Há um usbeque ajo-
gar em Portugal. No Nacional. Ao 
segundo jogo, um hat trick. Para 
apagar a Luz! 
Gelson Martins-Está de regresso 
ao nível leonino. Segundo jogo se-
guido a marcar no Mónaco. Agora, 
a valer 3 pontos. 
Keane-A esta americana muito 
deve o Sp. Braga o triunfo frente 
ao Sporting na Taça. E já leva 14 go-
los em16 jogos. 
Horácio Gonçalves-Depois da 
Taça, a Supertaça (2-o). Peio Costa 
do Sol,frente à UD Songo. Em Mo-
çambique. 
Futsal- Faltou o título, mas as me-
ninas de Portugal deram o máxi-
mo. Honraram o País e deixaram-
nos muito orgulhosos. 
Atletismo-Benfica campeão 
masculino,Sporting primeiro em 
femininos. É assim há muito tem-
po em pista coberta. 
Andebol- O FC Porto europeu 
continua firme: dois jogos, duas 
vitórias. Desta feita na Roménia: 
35-29, ao Constanta. 
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