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Águas Santas
volta a vencer
-, Receção ao Madeira SAD bem-sucedida no jogo em atraso da 1.'`
jornada do Grupo A
ANDEBOL - ANDEBOL 1- GRUPO A/1: JOR.

Pavilhão do Águas Santas,
na Maia

ÁGUAS SANTAS

•

MADEIRA, SAD

d

30

21 INTERVALO 13
João Silva (GR)
Henrique Carlota (GR)
Gustavo Capdeville
Mário Rego
(GR,1)
Fábio Teixeira
Hugo Lima (4)
Vasco Santos
Valter Soares (4)
Pedro Cruz (7)
João Martins (5)
Gonçalo Vieira (3)
Ulisses Ribeiro
Mário Lourenço (2)
Daniel Santos
Nuno Fernandes
Bruno Landim (1)
Jorge Mendes
Elias António (4)
Francisco Fontes (11)
João Miranda (4)

!António Campos (GR)

Mário Oliveira (6)

Elledy Semedo (5)

Belmiro Alves (4)

Pedro Peneda
Francisco Pereira (2)

António Aparício

Rúben Santos
JOSÉ ANTÓNIO SILVA

PAULOFIDALGO

ÁRBITROS
Ruben Maia e André Nunes

Em jogo em atraso referente à1.° jornada
do grupo A, o Águas Santas venceu o
Madeira SAD (33-30) e segue no 4.°
lugar da tabela, enquanto a equipa
madeirense é 6.' classificada. A formação
maiata, que no espaço de poucos dias
venceu em duas ocasiões o Madeira SAD
(já a preparar a final da Taça Challenge),
dominou na 1.° parte, construindo
vantagem robusta de 21-13. O descanso
fez bem aos comandados de Paulo
Fidalgo, que entraram com outra atitude
e se aproximaram no marcador, embora
os anfitriões segurassem a vantagem
para vencer, com Francisco Fontes (11
golos) a ser a figura do jogo. CID RAMOS
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mais desporto

ANDEBOL

1DIVISÃO

Noite de clássico
requer coraçao
04,

Líder FC Porto recebe Sporting em acerto de
calendário o Leões dispostos a sarar feridas
Por

INÊS BASTOS
OM atraso de duas semanas, pelos compromissos
europeus do FC Porto na
Taça EHF, dragões e leões
defrontam-se esta noite
(20.30 horas), em clássico referente à 4.ªjornada do
Grupo A da fase final
porventura decisivo. Apenas um par de
pontos separa os
azuis e brancos,

líderes da tabela (52 pontos) e sem
qualquer derrota nesta Fase Final,
do Sporting, 2.2 classificado com
50, fruto do desaire nesta etapa
complementar, há quatro dias,
frente ao Benfica, na Luz (25-24).
Duelo intenso, pois, em perspetiva, face à imperiosa necessidade
de segurar todos os pontos das duas
equipas e ao facto de um clássico
ser muito mais que um duelo para
tirar pontos ao opositor: «Os jogos entre FC Porto e Sporting
são sempre mais jogos
de coração. São especiais», considera o

ANDEBOL 1
—> GrUp0 A 4 laJornada 4

Ontem

33-30
29-22

Águas Santas - Madeira, SAD
Sporting-Benfica (20 março)
FC Porto-Belenenses (20 março)
4.aiornada
Madeira,SAD-Belenenses (24 abril)
Águas Santas-Benfica (27 abril)

34-17

23-28
28-29

9 Hoje
FC Porto-Sporting
Dragão Caixa, no Porto

20.30 h

V

ED

1 FC PORTO
2 Sporting
3 Benfica
4 Águas Santas
5 Belenenses

5
5
6
6
6

5
4
4
6
6

O
O
0
2
2

O
1
2
O
O

G

P

161-116
146-122
169-164
166-169
149-181

52
50
50
40
38

6 Madeira, SAD

6

O

O

6 157-196 36

7.a Jornada, 11 maio: FC Porto-Águas Santas. 13maio: Sporting-Belenenses.15 maio: Benfica-Madeira,SAD

pivot Daymaro Salina, voz dos azuis
e brancos na antecipação do encontro aos meios do clube, retirando da equação o estatuto de líder isolado da sua equipa face à
valia do opositor, mesmo vindo de
desmoralizador desaire — «O
Sporting tem equipa cheia de jogadores maduros e de certeza que
vêm aqui para dar a volta», destacou —, mas sem sonegar o bom
momento da sua equipa: «Estamos numa fase muito boa,
a fazer trabalho muito
bom e é seguro que 4.ª
feira [hoje] vamos continuar a fazê-lo.»
Da capital chegará
equipa ciente... do capital
significado do encontro:
«Esta é uma partida
decisiva e este clássico tem toda a importância. É a
1\.
diferença
entre depender 4?4Amos de
nós e dependermos dos erros dos outros»,
lembra o treinador dos Sporting,
Hugo Canela, ao site do clube de Alvaiade, com o lateral esquerdo Pedro Valdés a reforçar: «Temos de
dar tudo e estar concentrados para
o que temos de fazer. O FC Porto
II
tem bons jogadores, mas já lhes
conseguimos ganhar e queremos
fazê-lo outra vez amanhã [hoje] .»
Ana

Duelo intenso em
perspetiva hoje,
no Dragão Caixa
(Porto Canal),
entre o líder
FC Porto
e o Sporting, 2.°,
e no qual
oanfitrião
Daymaro Salina,
e o visitante
Pedro Valdés
só equacionam
a vitória

eitik.b4*„ .

GABRIEL FONTES/ASF

PEDRO BENAVENTE/ASF

Página 2

A3

ID: 80397283

08-05-2019

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,88 x 10,82 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Romenos querem
explicações
—) Paulo Jorge Pereira pondera saída do CSM Bucareste, adversário
do Madeira SAD na Challenge
Paulo Jorge Pereira poderá abandonar o
CSM Bucareste no final da temporada,
desconhecendo-se, para já, as razões
que motivam o treinador português a
ponderar a decisão. A formação romena
está na final da Taça Challenge, onde terá
por adversária o Madeira SAD, e no
campeonato é 2.' classificada, atrás do
Dobrogea Sud, que foi adversário do FC
Porto na Taça EHF, Na Taça romena, o
CSM Bucareste foi eliminado nos quartos
de final. A direção do emblema romeno
pretende a continuidade do português e
já tentou perceber os motivos que o
levam a ponderar a saída, sendo apenas
certo que, aos 54 anos, o também
selecionador nacional aposta num novo
rumo na carreira.
C. R
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AGENDA

HOJE

ANDEBOL
FC Porto-Sporting
Dragão Caixa, Porto, 20h30
AMANHÃ

BASQUETEBOL
Oliveirense-Illiabum

Pavilhão Dr. Salvador Machado, Oliveira de Azeméis, 21h00
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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Seniores da Académica
somam vitória expressiva
Andebol
Provas regionais

A equipa sénior da Académica
venceu o Moimenta da Beira,
por 29-26, em novo jogo da fase
complementar do Nacional da
3.ª Divisão. Com um triunfo
que “peca por escasso”, os estudantes acabaram por complicar fruto da menor eficácia
atacante e por alguma “falta de
pernas” no capítulo defensivo.
O Moimenta da Beira sempre
em jogo e conseguiu mesmo
proporcionar momentos de
maior equilíbrio no marcador.
Depois de uns minutos iniciais
algo “trapalhões”, a Académica
conseguiu, a meio da primeira
parte, passar para a frente do

Estudantes defenderam a vantagem e sorriram no final

marcador, chegando ao intervalo a vencer, por 13-10, uma diferença que veio a manter-se no
final do desafio. Num encontro
no qual os golos ficaram dispersos pelos jogadores todos,

foi Luís Santos a liderar nesse
capítulo, com 5 golos, apesar do
cartão vermelho com o qual foi
admoestado já no decurso da
segunda parte por entrada à
margem das regras.

Os iniciados, por seu turno,
foram jogar a casa do sempre
difícil S. Bernardo, tendo vencido por 36-43. Os jovens estudantes confirmaram o favoritismo com o qual partiram
para este encontro e ao intervalo já venciam por seis golos
de vantagem (17-23).
Destaque para os 13 golos de
José Fernandes e os 11 de David
Machado.
Os infantis receberam o Feirense B num jogo em que venceram tangencialmente, por
22-21. João Lucas esteve em
evidência ao marcar 6 golos.
Os minis foram jogar a casa
do Sp. Espinho e apresentaram-se com apenas seis atletas. A
formação anfitriã, num acto de
elevado nível ético-desportivo,
decidiu igualmente jogar com
seis jogadores. A formação anfitriã chegou ao intervalo a vencer, conseguindo a Académica
virar o jogo na segunda parte. |
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Juve Lis atrasa SIR 1.º Maio
na luta pela manutenção
Andebol
Resultados

O dérbi entre Juve Lis e SIR 1.º
Maio, a contar para a 2.ª divisão de seniores masculinos, ditou um triunfo por um golo
(21-20) da equipa de São Romão, que já se encontra tranquila na classificação, ao contrário da formação da Marinha
Grande que vai lutando com
Mafra e Ílhavo por fugir aos
dois últimos lugares.
Este triunfo da Juve Lis surgiu depois de, no dia 1 de Maio,
ter sido derrotada de forma
clara no dérbi da cidade de Leiria, na visita ao Sismaria, por
26-14.
Na fase final da 3.ª divisão, o
Batalha jogou em Tavira e perdeu por 37-25, depois de no feriado já ter perdido na visita ao
Sporting B, por 31-25.
Em seniores femininos, a SIR
1.º Maio/CJB iniciou da pior
forma a disputa do 3.º lugar,
frente ao Alavarium, perdendo
em casa por 23-25. Já a Juve

Lis, fez o inverso na luta pelo
7.º lugar, ao vencer em Alpendorada, por 26-25.
Na fase final da 2.ª divisão, a
Batalha perdeu em casa, frente
ao ABC de Braga, por 25-36.
Juve Lis na fase de
apuramento de juniores
A Juve Lis garantiu a presença na fase de apuramento
do campeonato nacional de juniores femininos, após ganhar
ao São Pedro do Sul por claros,
41-22. Este triunfo garantiu o
segundo lugar na série, atrás
do Alavarium. A equipa de
Aveiro, tal como o Leça, já estão apuradas para a fase final,
onde aguardam por duas adversárias, que irão sair da fase
de apuramento onde irá estar
a Juve Lis, o Colégio de Gaia e
o Sports Madeira. Ou seja, a
equipa leiriense está entre as
cinco melhores do País.
Juvenis femininos da Juve
ainda podem ser apuradas
Em juvenis femininos, a Ju-

ventude do Lis empatou a 18
golos em Lagoa (Algarve),
mantendo uma réstia de esperança de alcançar a fase de
apuramento. Para tal, necessita
de vencer hoje em Alcanena a
equipa local e esperar que o
Lagoa perca no Gil Eanes, para
depois, no próximo sábado, ter
que vencer na recepção ao Gil
Eanes e esperar que o Lagoa
perca no terreno do primeiro
classificado, o Porto Salvo.
Em juvenis masculinos, na
1.ª divisão, o Cister venceu o
Sismaria por 21-20 e a SIR 1.º
Maio averbou duas derrotas,
primeiro em Benavente por
39-25 e depois na recepção ao
Estarreja, por 19-27.
Na 2.ª divisão nacional, a
Juve Lis soma e segue, com
triunfos frente ao Vacariça, por
31-13, e em Samora Correia,
por 18-16. Já o NDA Pombal
averbou duas derrotas, primeiro em casa frente ao Samora Correia, por 22-27, e depois em São Pedro do Sul, por
32-25.

Benfica, Lagoa e Horta
no caminho dos iniciados
da SIR 1.º Maio
Em iniciados masculinos, a
SIR 1.º Maio, já com a presença
assegurada entre as oito equipas que vão disputar a fase de
apuramento divididas em
duas séries de quatro equipas
(três continentais e uma das
ilhas em cada uma das séries),
venceu o Portalegre por 3028.
Na fase de apuramento, a
SIR 1.º Maio vai medir forças
com Benfica, Lagoa e Sp.
Horta, procurando um dos
dois primeiros lugares que darão acesso à fase final, a disputar por quatro equipas. Já o
Cister perdeu em Portalegre,
por 24-22 e na recepção a "Os
Melros", por 32-33.
Em iniciados femininos, terminou a segunda fase do campeonato nacional com a Juventude do Lis e a SIR 1.º Maio
a alcançarem o quarto lugar
das suas séries.
Nas derradeiras partidas, a
Juve Lis perdeu em Lagoa por
27-24, mas venceu o ASSOMADA por 29-27, enquanto as
‘vizinhas’ da SIR 1.º Maio perderam no Valongo do Vouga,
por 34-27.|
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Direcção da Associação
de Andebol ‘cai’ oito
meses depois das eleições
Decisão Direcção que foi eleita em Outubro de 2018 alega “fala de disponibilidade pessoal” para levar o mandato até ao fim
AAL

Andebol
Leiria

José Roque
A direcção da Associação de
Andebol de Leiria (AAL) pediu
a demissão, oito meses depois
de ter tomado posse. “Entendemos que já não conseguíamos reunir condições para fazer o que tínhamos proposto
por uma questão de disponibilidade pessoal”, referiu o presidente demissionário Nuno
Soares.
A decisão da demissão em
bloco da direcção da AAL foi
comunicada na passada sexta-feira pelo presidente da mesa
da Assembleia Geral, Gonçalo

Nuno Soares (à esq.) admitiu ter saído triste da presidência

Lopes, que marcou para o dia
7 de Junho a data para uma assembleia geral, para eleger os
novos órgãos sociais.
Ao Diário de Leiria Nuno
Soares diz estar “completamente fora de hipótese” voltar
a concorrer à presidência da
AAL com uma nova lista,
acrescentando que a tomada
de decisão em relação à demissão foi “difícil”.
“Saiu triste por não termos
conseguiu fazer mais e melhor”, acrescentou Nuno Soares que, no no início de Outubro de 2018, venceu as eleições
a Cheldon Siqueira, sucedendo
a Mário Bernardes que teve na
liderança da AAL durante 18
anos. |
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DIÁRIO N.º 6.194 8 DE MAIO DE 2019 QUARTA-FEIRA | 0,75 €

RECLUSOS DE LEIRIA
QUE GRAVARAM VIDEO
VÃO SOFRER SANÇÕES
Reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens) que gravaram
videoclip no interior da prisão vão sofrer sanções disciplinares, que poderão passar por internamento em regime de segurança Página 7

Ex-vocalista dos
Supertramp actua
sábado em Leiria
Concerto | P4

Distrito tem sete
doces finalistas
no ‘7 Maravilhas'
Concurso | P9

Santuário lança
novo Guia
do Peregrino
Fátima | P2 e 3

ARQUIVO

Autarca intolerante com
esplanada “clandestina”
em Pombal P10
Nazaré propõe quota
de pesca da sardinha
nas 15 mil toneladas P11

Professor
distinguido por boas
práticas de ensino
Caldas da Rainha | P12

Denunciados no Parlamento 46 casosi
irregulares na reconstrução de casasi
Ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana afirmou, no Parlamento, existirem 46 situações de irregularidades no processo de reconstrução de casas, na
sequência do incêndio de Junho de 2017, em Pedrógão Grande Página 20

Empresa investe
10,5 milhões em 73
novas habitações
Caldas da Rainha | P19

Direcção no Andebol
‘cai’ oito meses
depois das eleições
Associação de Leiria | P16
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Datas de apuramento
e final já são conhecidas
Já é conhecido o sorteio da
Fase de Apuramento e da Fase
Final do Campeonato Nacional
de Iniciados Femininos de Andebol. A fase de apuramento
disputa-se de 17 a 19 de maio
e a fase final de 8 a 10 de junho, em locais a indicar. No
que diz respeito à fase de apuramento, nota para as presenças CA Leça, CD Bartolomeu
Perestrelo, CP Valongo do Vouga e JAC-Alcanena que disputam esta fase nos dias 17, 18 e
19 de maio. A prova disputase no sistema todos contra todos a uma volta e apenas o 1.2
classificado garante presença
na fase final. Já no que diz
respeito à fase final, refira-se
que CD Feirense, CDE Gil Eanes A e Maiastars são as três
equipas já apuradas para esta
prova, às quais se juntará o
1.º classificado da fase de apuramento. A fase final também
realiza-se no sistema todos
contra todos a uma volta, de
8 a 10 de junho, e o vencedor
será campeão nacional.
Página 9
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Madeira SAD continua sem vencer no Grupo A
m jogo em atraso relativo à P
jornada da Fase Final do Grupo
A, o Madeira SAD voltou a perder ontem diante do Águas Santas,
desta feita por 33-30.
As duas equipas voltaram a medir
forças três dias depois do último
encontro entre si, realizado também
no Funchal e que terminou com a
vitória da equipa de José António
Silva, pela margem mínima (2728).
Uma derrota que surge antes do
encontro europeu do próximo fim
de semana, frente ao CSM Bucareste, partida esta a contar para a
primeira mão da final da Taça
Challenge, competição para a qual
Paulo Fidalgo e os seus jogadores
estão totalmente concentrados, ou
não fosse uma final europeia. O
embate de ontem tem pouca história para contar, até porque o téc-

Formação de
Paulo Fidalgo ainda
não sabe o que
é vencer.

E

•

••~4

nico da equipa madeirense está
especialmente focado na jornada
europeia que se aproxima a passos
largos e nesse sentido acabou por
`poupar' alguns dos seus jogadores.
Ao intervalo, e sem surpresas, a
formação madeirense até vencia
e por alguma margem, já que o
resultado fixou-se em 17-12, no

entanto, a segunda parte foi bem
diferente com o conjunto madeirense a não levar a melhor e a
perder por 33-30.
Registe-se que na tabela classificativa o Madeira SAD está na
sexta posição com apenas 36 pontos e sem nenhuma vitória no
Grupo A.
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Dragões, que têm dois pontos de vantagem, querem aumentar a diferença para os
leões, que estão obrigados a ganhar para não perderem a corrida pelo tricampeonato
I 3'

FC PORTO-SPORTING
ABRE VIA PARA O TITULO
Esta época, os dois grandes
já se defrontaram três

"

vezes - duas vitórias para
os verdes e brancos, uma
para os portistas -, mas o
clássico de hoje (2oh3o),
no Dragão, pode mexer
com as contas do título

•

,

e

f
ï

•(»

RUIGUSIARÃES

••• Com a luta pelo título de
campeão nacional a entrar na
reta final - faltam quatro jornadas para acabar o Andebol 1
-, disputa-se esta noite
(20h30, Porto Canal), no Dragão Caixa, um jogo de enorme
importância. Depois de ter
perdido no fim de semana, na
deslocação à Luz (25-24), o
Sporting visita o FC Porto sob
grande pressão, estando obrigado a ganhar para voltar a
colar-se aos azuis e brancos na
frente, sendo que, se perder,
ficará com quatro pontos de
desvantagem (ver classificação) e já claramente atrasado
na corrida à revalidação do título, que conquistou nas duas
últimas épocas. Ao FC Porto,
ainda que menos pressionado,
dada a vantagem de dois pontos, também apenas a vitória
interessa para se manter com
fortes aspirações a recuperar
um troféu que lhe escapa há
três temporadas, isto depois
de ter feito um inédito hepta
em Portugal.
"Sempre é possível melhorar, mas creio que estamos
numa fase muito boa, temos
vindo a fazerum trabalhomuito bom e na quarta-feira [hoje]
queremos continuar esse trabalho", disse Daymaro Salina,
capitão do FC Porto, em declarações ao Porto Canal. O pivô
dos azuis e brancos, que se encontram em três frentes-para
além do campeonato, estão na
final-four da Taça de Portugal
e na mesma fase da Taça EHF-,
continuou: "O nosso objetivo
é ganhar todos os jogos da fase
final. Se queremos ser campeões, temos de ganhar sempre e não pensar se estamos ou
não estamos isolados." Para
Daymaro, "o Sporting é uma
equipa cheia de jogadores maduros e que querem dar a vol-

y.

•

•

1
ILS

marcado para
Porto-Sporting,
FC
Ver: o
Caixa, dá no Porto Canal
Dragão
as 20h30, no

eoxa

•
Miguel Martins supera o bloco formado por Pedro Valdés e Edmilson Araújo

"O nosso objetivo
é ganhar todos os
jogos da fase final.
Se queremos ser

campeões, temos
de ganhar sempre"

ta", considerando"os jogos entre o FC Porto e o Sporting
mais decoração, clássicos muito especiais".
Do lado dos leões, Hugo Canela mostra-se ciente da responsabilidade noencontroem
atraso da quarta jornada. "É
uma partida decisiva, este clássico tem toda a importáncia. É
a diferença entre dependermos de nós e dependermosdos

erros dos outros", reconheceu
o técnico, para quem "é expectável que a equipa se supere".
Referindo-se ao adversário, o
treinador dos verdes e brancos
assumiu já o conhecer bem e
não esperar surpresas. "Esta
não é a primeira vez que o
Sportingdefronta o FC Porto",
atirou. "Não há nada de novo.
Pelo menos não tem dado sinais disso pelos jogos que tem

feito", prosseguiu, analisando
os portistas e garantindo que
será "só relembrar aquilo que
se tem feito, treinar o que tem
vindo a fazer-se e acertar alguns detalhes que há para melhorar".
Refira-se que, esta época, os
dois emblemas já se defrontaram três vezes, tendo o Sporting ganho duas (campeonato) e o FC Porto uma (Taça).

DaymaroSalina
Capitão do FC Porto

"É. uma partida

decisiva, este
clássico tem toda
a importância.
E a diferença entre
dependermos
de nós e
dependermos dos
erros dos outros"
HugoCanela
Treinador do Sporting
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,35 x 5,95 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Águas volta a bater o Madeira SAD
Uma vez que a partida de ontem se encontrava em
atraso da primeira jornada da fase final do Grupo A do
Andebol I, deu-se o caso de Águas Santas e Madeira SAD
se defrontarem duas vezes em três dias, com os maiatos
a ganhar ambas. Ontem, em casa, o triunfo foi por 33-3o.
num jogo em que o Águas Santas esteve praticamente
sempre no comando. Para além do inicial, o melhor
que o Madeira SAD conseguiu foi colocar-se a duas bolas
dos homens de José António Silva, aos 32-3o, depois de
ter feito três golos consecutivos. O pivõ Francisco
Fontes, com rr bolas, foi o grande destaque do jogo que
fechou as contas da primeira ronda.

Página 12

A13

ID: 80396569

08-05-2019

Meio: Imprensa

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Águas Santas vence
Madeira SAD
Arzi)LBoL. No jogo de encerramento da primeira
jornada da fase final do
grupo A de andebol, o
Águas Santas venceu, em
casa, o Madeira SAD por
3 3-30. Ao intervalo, os
maiatos já venciam por
21-13. Francisco Fontes
(Águas Santas) marcou 11
golos.
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Corte: 1 de 1

D BO

FC Porto recebe
Sporting no Dragão em
jogo de alerta máximo
para o bicampeão
ALEXANDRE REIS

Q O Sport ing apresenta -se hoje
(20h30) no Dragão Caixa naquele
que pode ser considerado o clássi co do título. Os bicampeões nacionais resvalaram esta semana com
uma derrota na Luz, pelo que em
caso de voltarem a perder deixam
as portas escancaradas ao FC Por to para reconquistar uma competição que não vence desde há t rês
temporadas.
O treinador do Sporting, Hugo
Canela, sabe bem quais as respon sabilidades deste jogo crucial,
onde a sua equipa vai encontrar
um ambiente bastante hostil, num
pavilhão que vai esgotar com a
presença dos adeptos portistas:
"Esta é urna partida decisiva, em
clássico tem toda a import alicia. É
a diferença entre dependermos
apenas de nós ou passarmos a depender dos erros dos outros. É ex pectável que num jogo como o
desta quarta-feira a equipa se supere. A mais-valia que temos é a
nossa experiência e o crer que temos para vencer este jogo."
Já há duas épocas, na polémica
que envolveu o caso 'Cash Bali', os
leões conseguiram superar na fase
final urna situação de desvantagem pontual em relação aos dragões, que cederam frente a adver -

PRESSÃO NO

CLASS CO
1

Ir

GRUPO A - FASE FINAL
i.'jornada
Abl IAS SANTAS

sírios teoricamente mais fracos,
mas esta época é pouco provável
que tal volte a acontecer. É que estamos perante um ano de sonho do
FC Porto, superiormente orientado pelo sueco Magnus Andersson,
que se mantém competitivo em
todas as frentes, ao liderar isolado
o Grupo A da fase final do campe°
nato e ao estar embalado em duas
final four, cia Taça El-1F, onde se
encontra pela primeira vez, e da
Taça de Portugal, sendo de referir
que nunca o clube alcançou a 'do bradin ha' a nível nacional. O in
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CLASSIFICAÇÃO
V
O

ALEMS

FC PORTO

52

E D

cm-Cs

5

S O O 161-116

0 9 SPORTING

50

5

4 0 1 146-122

0 2 BENFICA

50

6

4 O 2 169-164

0 9 A. SANTAS

40

6 2 O 4 166-169
2 O 4 149-181

og 8E1ENENSES 38

6

09 MAD. SAD

6 O O 6 157-196

36

Próxixna;ornada: 11,13 e 15 maio
FC PORTO-AGUAS SANTAS (11), SPORTING.
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33

Á. SANTAS

ternaciona I luso - cubano, o pivô
Daymaro Salina, não está menos
confiante do que Hugo Canela. Em
declarações ao cite dos portistas,
Salina diz que a equipa não pode
tremer: "Temos de continuar a
ganhar. Esta fase tem sido muito
boa para a nossa equipa, resultado
do nosso trabalho."
No histórico desta temporada,
refira -se que na fase regular o
Sportingvenceu os dois clássicos,
no Dragão Caixa (31- 28) e no João
Rocha (26-23), mas na Taça de
Portugal foi eliminado (23-28) em
casa dos portistas, demonstrando
muitas oscilações exibicionais,
também consequência das muitas
lesões que têm afetado o plantei,

espremido até ao limite pela campanha até aos oitavos-de- final da
Ligados Campeões.
O aparente favoritismo do FC
Porto não demove a determinação
do Sporting, que tem conseguido
um fôlego excecional em momen tos determinantes.
Também em declarações ao sito
doSporting, Hugo Canela diz que a
"confiança do FC Porto" é a maior
diferença entre as duas equipas
nesta altura. Mas o técnico relembrou o passado recente, pois a
equipa "já provou que em momentos difíceis e de tensão conse
gue aparecer, apesar de ter tido al tos e baixos durante a presente
temporada".
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RIVAIS. Sporting e FC Porto na frente das decisões

LEÕES PERDERAM DOMINGO
NA LUZ, PELO QUE UMA NOVA
DERROTA DEIXARÁ PORT1STAS
EM SITUAÇÃO PRIVILEGIADA

33-30

4.3 jornada
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AO INTERVALO: 21-13 ; LOCAL: Pavilhãode
Aguas 5391 as, ÁRBITROS:Ruben Maia e
André Nunes

Águas Santas
bate Madeira
Em jogo em acerto da 1" jornada, o Aguas San tas bateu on
temo Madeira SAD por .33-30,
depois de ter chegado ao intervalo avencei' por urna margem
bastante superior.
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