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ANDEBOL
PSG fora da 'final four'
da Liga dos Campeões
O Paris Saint-Germain, o clube com o
maior orçamento no andebol mundial,
foi eliminado na Liga dos Campeões e
não estará na final four pela primeira
vez em quatro anos. Os autores da
proeza foram os polacos do Kielce, que
tinham ganho na 1.a mão dos quartos
de final por 34-24, Ontem, perderam
por 26-35 e apuraram-se.
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CLASSIFICAÇÃO

Benfica atrasa o Sportin
Primeira derrota do campeão na fase final, ontem, não compromete a luta do título, mas coloca
pressão antes da visita ao FC Porto o Anfitrião do dérbi espera ainda pode ter palavra a dizer
MIGUEL NUNES/ASF
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Pavilhão 2 do Estádio da Luz,
em Lisboa
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Edmilson Araújo (2)

Kevynn Nyokas (5)

Frankis Carol (3)

Pedro Solha
Tiago Rocha
Carlos Carneiro (1)

Arthur Patrianova

Fábio Chiuffa

Carlos Martins (2)
Nuno Grilo (3)
Fábio Vidrago (3)

Fred Bingo
Valentin Ghionea (4)
Ivan Nikcevic (3)

Ales Silva

Luís Frade (2)

IP

ti

i(L

CARLOS RESENDE

ANDEBOL
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Manuel Gaspar impotente para travar o remate do benfiquista Paulo Moreno, que deu a vitória aos encarnados
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GABRIELA MELO

BORKO
RISTOVSKI

UANDO o Sporting só

marca 24 golos ao Benfica, perde. A maldição
não é absoluta, mas o
treinador Hugo Canela
lembr -a no final da primeira derrota na fase final, no Estádio da Luz,
ontem, referente à sexta jornada,
que só o tempo dirá se interfere na
luta pelo título. O Sporting continua dependente das exibições da
equipa para revalidar o campeonato, mas não pode perder com o
agora líder isolado FC Porto, quarta-feira, no Dragão Caixa. Passou a
estar pressionado pelo Benfica que,
para já, é espectador.
Terceira vitória do Benfica sobre
oSporting nesta época, por escasso
golo de diferença, após mandar
numa partida pautada por enorme
equilíbrio. O segredo esteve na pres tação defensiva, que «forçou erros»
do Sporting, nas palavras de Carlos
Resende, obrigando-o a correr atrás
do resultado, sobretudo na segunda
parte. Mas o sucesso nada alterou
quanto ao Benfica, limitado na corrida ao título, à espera de escorregadelas na frente para cortar a meta
na frente. Para já, em igualdade pontual com o Sporting, à espera dos
próximos capítulos.
Fica a memória de uma reentra-

BENFICA

4

Por detrás de uma grande defesa, esteve um guarda-redes concentradíssimo e absolutamente regular durante o dérbi. Viu a equipa sofrer
golos de baliza aberta, protestou, incentivou e manteve o Sporting à distância com as suas defesas.
Ricardo Pesqueira pára Carlos Ruesga

da de rompante na segunda parte
por parte do anfitrião, mais rápido
nas transições e a contar com cinco
golos quase seguidos de Kevynn
Nyokas , João Pais e Belone Morei-

ra, um dos quais num livre de sete
metros, para inverter o rumo da partida e ganhar embalo para uma vitória sofrida.
A diferença chegou aos três goTêm a palavra

DEFESA EM ALTA
Não dependemos de nós na luta
pelo título por culpa nossa, após a má
exibição com o FC Porto. Se há algum
aspeto a destacar nesta partida é a
nossa prestação defensiva e a
capacidade de provocar más decisões
no adversário. Para alguém cometer
erros, tem de haver uma defesa que
force esses mesmos erros
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Próxima jornada (7.11/05)- FC Porto-Aguas Santas.(13/05)
-Sporting-Belenenses. (15/05) - Benfica-Madeira,SAD.
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--> Carlos Resende mais comedido nas referências aos adeptos,
que terão atacado carrinhas
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25-24
27-28
26-33
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Bosko Bjelanovic
Cláudio Pedroso
Carlos Ruesga (2)

Belone Moreira (4)
Paulo Moreno (4)
Ricardo Pesqueira

6.ajornada
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6
1
O 223-166 48
2 Maia/ISMAI
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O
1 196-167 44
3 Boa Hora
8
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1
2 239-222 42
4 Avanca
7
3
O
4 200-196 37
5 Fermentões
7
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2
2 171-171 33
6 AC Fafe
7
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2
3 174-167 30
7 SC Horta
6
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O
6 144-178 26
8 Arsenal Devesa 7
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O
7 161-241 15
Próxima jornada (8.'11/05)- Avanca-Arsenal Devesa, SC
Horta-Fermentões, AC Fafe-Maia/ISMAI, Boa Hora-ABC.

Manuel Gaspar (GR)
Pedro Valdés (7)

João Silva (2)
Pedro Seabra
João Pais (2)

Grupo A 3

Benfica-Sporting
Madeira, SAD-Águas Santas
Belenenses-FC Porto

Boa Hora-Maia/ISMAI
SC Horta-ABC
Fermentões-Avanca
AC Fafe-Arsenal Devesa
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AINDA NÃO ACABOU
Lutámos na defesa mas jogámos
com o coração no ataque.
Continuamos dependentes de nós,
embora tenhamos de vencer no
Dragão Caixa e depois todos os jogos
até ao final. Nada está entregue ou
acabado. Sabemos que o jogo com o
FC Porto não será fácil mas esta equipa
já provou que consegue coisas difíceis

CARLOS RESENDE

HUGO CANELA

Treinador do «afica

'Treinador do sporting

los (18-15 e depois 20-17) e poderia
ter sido mais avolumada, não fosse
as duas equipas terem atacado «mais
com o coração e menos com a cabeça». O francês melhor marcador do
Benfica cedeu perante Aljosa Cudic
e, a espaços, o Sporting cresceu, a reboque de Pedro Valdés, com quatro
golos a reduzir o fosso (21-20).
Hugo Canela tentou tudo e trocou
o guardião por Manuel Gaspar que,
com duas defesas consecutivas a remates de primeira linha, permitiu
depois a igualdade ao Sporting e a
primeira liderança na segunda parte (23-24), rapidamente perdida.
Novamente por cima no dérbi, com
Belone Moreira sempre mais avançado no sistema defensivo 5x1, e
Carlos Martins a marcar um dos vários golos de balia aberta das equipas, o Benfica esteve exemplar nos
últimos dois minutos a defender o
bastião, acompanhando todas as
movimentações do Sporting. «Cometemos erros que não podemos fazer. Erramos passes inacreditáveis»,
lamentou o técnico do Sporting, depois de recordar com o número 24 é
aziago para a equipa quando defronta o Benfica. «Já é a terceira vez», disse, talvez esquecendo a vitória à sexta jornada da fase regular, por 24-23.
Na parte inicial, o Benfica também
garantiu uma vantagem de 5-3, mas
alterações defensivas no Sporting,
restabeleceram o equih'brio.

O treinador do Benfica, Carlos Resende,
mostrou-se mais comedido na avaliação da
assistência no dérbi com o Sporting, mas
insinuou uma velada critica às bancadas
muito despidas. «Adeptos incansáveis do
início ao fim, para o público que cá
esteve...», disse o antigo jogador, mais
cáustico após a receção ao FC Porto, na
última quarta-feira, em casa, «Ainda não
jogamos em casa, quando comparados
com FC Porto e Sporting..»Entretanto, o
Sporting queixou-se à polícia pela
vandalização de carrinhas dos seus
adeptos durante o dérbi. Foram escritas
referências à morte de Marco Ficcini
(atropelado nas imediações do Estádio da
Luz) e a outro adepto, vítima de um very
light no Jamor, em 1996. Tinham vidros
partidos e objetos remexidos
D. R.

D. R.

As inscrições nos veículos
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ANDEBOL

BENFICA GANHA

O Benfica venceu em casa o
Sporting (25-24) em jogo da
sexta jornada da 2.a fase da
Liga de andebol. O FC Porto
lidera (52 pontos), seguido de
leões e águias (50).
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25-24
LIGA DE ANDEBOL
Depois de ontem ter derrotado o Sporting (25-24) na Luz,
o Benfica manteve-se na luta
pelo título nacional de andebol. Os encarnados encostaram aos sportinguistas no 2º
lugar (ambos têm 50 pontos), a dois pontos do FC Porto. Dragões e leões têm um
jogo em atraso, que se disputa quarta-feira. Depois ficam a faltar quatro jornadas.
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Benfica vence
Sporting e deixa
FC Porto mais líder
Benfica venceu o
Sporting por 25-24, no dérbi disputado na Luz, num resultado
que se poderá revelar fatal nas
aspirações dos leões para a revalidação do título. As águias têm
agora os mesmos 50 pontos que
os verde-e-brancos, mas também um jogo a mais, como Sporting a visitar o Dragão Caixa
esta quarta-feira, na partida que
irá regularizar o calendário das
duas equipas. O FC Porto está
agora mais tranquilo na liderança, tendo ainda a vantagem
teórica de receber o Benfica na
última jornada.

ANDEBOL O
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Madeira SAD volta a perder
diante do Colégio de Gaia
formação feminina do Madeira Andebol SAD voltou ontem a perder na final diante
do Colégio de Gaia, por 30-19.
Com um resultado de 17-11 ao intervalo, as madeirenses não tiveram engenho para discutir o resultado, somando nova derrota
na decisão final do campeonato
da I Divisão nacional feminina
de andebol.
Do lado das madeirenses, a nível individual, refira-se a exibição
de Renata Tavares e Ana Correia,

A

as melhores marcadoras no encontro. ru brincando seis golos
para as insulares, que no entanto
`quebraram' a data altura no encontro, permitindo assim a vitória
do seu oponente.
Recorde-se que a final deste
`play-off da I divisão feminina é
decidida à melhor de cinco partidas, estando por isso tudo em
aberto, apesar do Colégio de Gaia
ter garantindo dois triunfos este
fim de semana, que poderão ter
impacto nas contas finais.
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Benfica reentra na luta pelo título e iguala o Sporting no segundo posto. Agora o leão
sabe que, para ir ao tricampeonato, terá de bater o líder FC Porto em casa e no Dragão Caixa
Ap.

AGUIA ERGUE A MURALHA
E ATRAPALHA O BICAMPEÃO
EiNr3C Á.
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*IMO Benfica relançou-se na

corrida pelo título e igualou o
Sporting no segundo posto do
campeonato (50 pontos), ainda que tenha um jogo a mais. O
25-24, na sexta jornada da fase
final, tirou a possibilidade de os
leões voltarem ao comando da
prova e deixa o bicampeão encostado às cordas.Agora terá de
vencer no Dragão Caixa, no
jogo em atraso da quarta jornada, sob pena de ver os azuis e
brancos, que têm mais dois
pontos numa liderança isolada, fugirem.O início dos encarnados, batidos pelo FC Porto
na passada semana, foi forte. A
defesa agressiva, com Belone
Moreira a condicionar Carlos
Ruesga num 5:1, galvanizou as
águias, cheias de pujança pelos
tiros de Kévinn Nyokas (quatro golos). Aos15', porém, verificava-se um empate a seis e
não mais os leões se deixaram
enganar no primeiro tempo. O
equilíbrio continuou até duas
exclusões seguidas no lado do
Benfica potenciarem o contragolpe leonino, e o Sporting
chegou emvantagem ao intervalo (12-13).
O Benfica entrou melhor na
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Nuno Grilo prepara-se para rematar àbaliza do Sporting
segunda parte e valeu Cudic
para que a Luz não festejasse
uma vitória antecipada. O
Sportingsó marcou dois golos
nos primeiros 11 minutos, cometeu cinco falhas técnicas
seguidas e os da casa, até reduzidos a cinco elementos, marcavam. Ainda assim, a meia
distância do Benfica começou

E

a ser travada pelo jovem guardião Manuel Gaspar. Do outro
lado, Pedro Val dés foi o abono
de família e marcou em quatro
ocasiões consecutivas (totalizou sete golos), numa primeira linha verde e branca que obteve 13 tentos. Aos 55', o Sporting voltava à frente (23-24),
mas Carlos Carneiro perdeu a

bola e as águias atiraram de
longe para a vantagem. Hugo
Canela consolou o central,
lançou Carlos Ruesga, mas Ricardo Pesqueira e a defesa de
betão encarnada trancaram o
rival. O Sporting perdeu pela
segunda vez ante o Benfica no
campeonato, a primeira nesta
fase final.

AFIGURA.

Urna força
da natureza

J_ARA';',ES
"Mostrámos que
somos capazes e
vamos lutar"

"Temos de vencer
todos os jogos
até ao fim"

"Destaco a nossa defesa.
Houve alturas em que nos

"Já sabemos que, marcando
24 golos ao Benfica,
perdemos o jogo — já
aconteceu três vezes.

pudemos distanciar, mas
fornos ansiosos. Estamos

Carlos

Resende

Treinador do
Benfica

atrás e o FC Porto tem
vantagem por ter vencido
aqui, mas mostrámos que
somos capazes e vamos lutar.
Seabra tem uma lesão na
coxa, mas estará a postos"

Hugo Canela
Treinador do
Sporting

Falhámos remates e passes
inacreditáveis, atacámos
mais com coração do que
cabeça mesmo sem pressão.
. Temos de vencer todos C)
jogos até ao fim"

KévinnNyokaste.rminoU
Com cinco golos e foi o

melhor artilheiro do
Benfica. Sena segunda
()arte a versatilidade
coletiva sobressaiu, na
primeira o lateral-direito
foi um quebra-cabeças,
marcando quatro vezes
(um terço dos golos da
equipa). Cudicsó travou
um remate do francês no
jogo.
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COLÉGIO DE
GAIA A UNA VITÓRIA
DO TÍTULO NACIONAL
O Colégio de Gaia voltou a
vencer o Madeira SAD no
play-offfinal de atribuição do
campeonato nacional de
andebol feminino. Depois de
no jogo inaugural terem
triunfado por 30-28, ontem,
de novo em casa, as gaienses
ganharam com maior
facilidade, por 30-19, estando
agora a um triunfo de
conquistar o principal título
nacional. O terceiro jogo tem
lugar no próximo sábado, no
Pavilhão do Funchal. -AS.
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Águias derrotam
Sporting no dérbi
SN:4DVINI1Vti010A, 11ISOv01

Benfica vence campeão e dá liderança isolada ao F. C. Porto
GRUPO A
Belenenses
Benfica
Madeira SAD
1 F. C. Porto
2 Sporting
3 Sentina
4 Belenenses
5 -gilas Santas
6 Madeira SAL1

—

F. C. Porto
Sporting
uas Santas

26 - 33
25 - 24
27 - 28
P J V E
52 5 5
505 4
50 6 4
38 6 2
37 5
35 5 O

F-C
0161-116
1146-122
2169-164
4149-181
4133-139
5127-163

4
"ry

PRÓXIMA JORNADA 11F. C. Porto
Sporting
Benlica

(13/05)
(15/05)

5-2019
Águas Santas
Belenenses
Madeira SAD

Álvaro Gonçalves
desporto@jn.pt

^EE.)
Num dérbi emotivo e de resultado incerto até
ao fim, o Benfica venceu o
Sporting, por 25-24.
A maior diferença no jogo
foi de três golos, com vantagem para os encarnados. A
primeira vez que tal aconteceu foi na primeira parte (6-3), mas os campeões nacionais tiveram uma boa reação e deram a volta, chegando ao intervalo a vencer por
um golo (13-12). Assim, o
Sporting entrou em vantagem no segundo tempo,
mas o Benfica conseguiu recuperar, alcançando, tal
como na etapa inicial, nova
vantagem de três golos. Nos
minutos finais, a equipa de
Hugo Canela voltou a liderar (24-23), mas o Benfica

Nuno Grilo, a tentar o remate, apontou três golos
empatou e decidiu o jogo a
favor aos 58 minutos, com
Carlos Martins a apontar o
golo que estabeleceu o resultado final.
Kévynn Nyokas, com cinco golos, foi o melhor marcador das águias, enquanto
ao conjunto de Alvaiade de
nada serviu os sete tentos
de Pedro Valdés.
Com o triunfo no dérbi, o
Benfica mantém-se na luta
pelo título, embora as contas sejam complicadas, pois
tem mais uma partida que
os dois rivais. A turma de
Carlos Resende igualou o
Sporting no segundo lugar,
tendo os verdes e brancos

deixado o F. C. Porto sozinho na liderança. No entanto, na próxima quarta-feira,
dragões e leões vão medir
forças no Dragão Caixa, em
partida em atraso referente
à quarta jornada..
Benfica

25

Sporting

24

BENFICA Ristovski (GR); João Situa (1). João
Pais (3), Nyokas (5), Betone (4), Paulo Moreno
(4), Pesqueira. Patrianova, Carlos Martins (2),
Nuno Grilo (3), Vidrago (3), Ales Silva
Treinador Carlos Resende
SPORTING Cudic e Manuel Gaspar (GR): Valdés
(7), Edmilson Araújo (2), Cláudio Pedroso.
Ruesga (2). Carol (3), Carlos Carneiro (1),
Ghionea (4), Nikcevic (3), Luís Frade (2)
Treinador Hugo Canela
LOCAL Pavilhão da Luz, Lisboa
ÁRBITROS Eurico Nicolau, Ivan Caçador
AO INTERVALO 12-13
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Sporting faz
queixa à Polícia
O Sporting apresentou queixa à Policia por
vandalismo às carrinhas
que transportaram os
adeptos à Luz, para o dérbi
com o Benfica (página 54).
Os veículos foram pintados com referências a Marco Ficcini, adepto leonino
que morreu atropelado
nas imediações do Estádio
da Luz, em 2017.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,89 x 6,78 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

SPORTING

«Baixeza e cobardia»
--> Miguel Albuquerque comentou
atos de vandalismo na Luz e cânticos durante o dérbi de andebol
O diretor-geral das modalidades
do Sporting assinou um post na rede
social Facebook. «Foi, de facto, uma
semana complicada para alguns.Para
aqueles que tentaram desvalorizar a
fantástica conquista europeia da
equipa de futsal do Sporting Clube

de Portugal, empolando um cântico de dez segundos de uma festa que
durou dois dias. Os mesmos que teimam em fazer tábua rasa dos cânticos entoados repetidamente, que
celebram a morte de dois adeptos
do Sporting, cantados vezes sem
conta num pavilhão que até hoje
nunca foi encerrado, ao contrário
do que fizeram com o nosso! Não satisfeitos com as ofensas verbais, os

adeptos do Benfica decidiram, neste domingo e durante o jogo de andebol disputado no pavilhão da luz,
passar, mais uma vez, aos atos de
vandalismo e danificaram, de forma
vergonhosa, as viaturas de uma das
claques legalizadas do Sporting CP.
Estranhamos, ainda, o facto de
não ter existido policiamento no local, ao contrário do que acontece
nestas ocasiões. Aos que nos acusaram de inferioridade por entoar cânticos inofensivos, fica aqui demonstrado o verdadeiro valor da baixeza
e da cobardia!», escreveu.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,26 x 8,65 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

CARRINHAS
VANDALIZADAS NO
FINAI DO CLÁSSICO
As carrinhas que transportaram os adeptos do Sporting
para a Luz, ontem, para
assistirem ao dérbi de
andebol frente ao Benfica,
foram vandalizadas,
alegadamente por adeptos
encarnados. Os veículos
estavam grafitados com
referências à morte de Marco
Ficini (adepto do Sporting
atropelado nas imediações
do Estádio da Luz) e ao
adepto que morreu com o
very light no Jamor, em
1996.0 Sporting apresentou
queixa à policia. -RB.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,76 x 3,27 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. o Colégio de Gaia
está a uma vitória do título de
campeão feminino, após bater
ontem de novo o Madeira SAD,
por 30-19, no 22 jogo da final. A
equipa nortenha pode fazer a
festa do título no próximo
sábado, na Madeira.
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ID: 80358119
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Benfica continua na luta
pelo título, após vencer
o dérbi, num resultado
favorável... ao FC Porto

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 26,73 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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RAFAEL SOARES

r."J Para continuar a sonhar com o
título de campeão nacional, que
foge desde 2008, o Benfica só tinha
uma solução... derrotar °Sporting.
E assim foi! Num jogo equilibrado
do princípio ao fim, as águias deram resposta após a derrota frente
ao FC Porto e venceram o dérbi,
por 25-24, no Pavilhão da Luz.
Agora, ainda que com mais um
jogo, a equipa de Carlos Resende
está igualada com os leõese segue a
dois pontos dos dragões... que tiveram motivos para festejar este
resultado, pois ficaram na liderança de forma isolada.
A indefinição no que toca ao futuro campeão é, de resto, equiparável à incerteza que perdurou
ontem durante o encontro. Com
várias inversões na marcha do
marcador, as águias iam sendo
carregadas por Kévinn Nyokas
(marcou cinco golos, quatro deles
na primeira parte), mas foi o Sporting a aproveitar os últimos minu tos antes do descanso, durante a
exclusão de dois minutos de Alex
Silva e com dois golos de baliza
aberta, para chegar ao intervalo
em vantagem (13-12).
No entanto, o cenário mudou

37

5 1 O 4 133-139

35 5 O O 5 127-163
0 9 MAD. SAD
Próxima jornada 11,13 e 15 maio
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GRUPO B
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ESTRELA. Nyokas marcou cinco golos
LEISPERDERAM TERRENO, MAS
AINDA DEPENDEM DE SI, ESTANDO
PROIBIDOS DE FALHAR NO
DRAGÃO CAIXA, NA QUARTA-FEIRA

logo no início do segundo tempo.
As águias saltaram para a frente
num ápice (17-14) e Hugo Canela
também não tardou em pedir um
desconto de tempo, que deixou
novamente os encarnados em
sentido. Entre os leões, rugiu PedroValdés, queapontou cinco golos no espaço de sete minutos
(marcou sete no total), consu-

mando a reviravolta (24-23) e tornando-se, assim, no principal
responsável por devolver o entusiasmo aos poucos, mas ruidosos
adeptos leoninos.
Ainda assim, foi insuficiente
para cortar as asas às águias A exclusão de dois minutosde Ghionea
a quatro minutos do fim galvani zou a formação da casa, com Belone Moreira e Carlos Martins a fe charem as contas.
Mantém-se assim a luta a três. O
Sporting, que ainda não tinha perdido na fase final, está agora mais
pressionado, mas continua a depender de si e pode inverter o

48
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rumo dos acontecimentos já na
quarta-feira frente ao FC Porto, no
Dragão Caixa, sendo que ainda receberá o líder no final de maio. Mas
os jogos 'grandes' não se ficam por
aqui. E que o Benfica também se
desloca ao Dragão... na última jornada. Emoções fortes até ao fim! o

CARLOS RESENDE

"Equipas com
mais coração
do que cabeça"
R O treinador do Benfica,
Carlos Resende, enalteceu a
vontade de vencer de ambos os
conjuntos, massalientou que as
águias podiam ter ganho por
uma margem mais confortável.
"A nossa defesa teve o mérito de
provocar os erros doSporting. O
resultadopodiater sido diferen te, até mais volumoso. As duas
equipas queriam muito vencer.
Jogaram mais com o coração do
que com a cabeça", disse, mostrando que ainda há esperança
no título. "Ternos de olhar da
mesma forma para o próximo
adversário [Madeira SAD]. Por
culpa de um mau jogo com o FC
Porto, não dependemos de nós,
mas temos de mostrar que somos capazes de lutar", frisou. O

HUGO CANELA

"Não estamos
com a vida
facilitada"
Hugo Canela reconheceu
que agora o objetivo de levar o
Sporting ao título ficou mais
complicado, mas recusou atirar
a toalha ao chão. "Não estamos
com a vida facilitada. Temos de
ganhar no Dragão Caixa e vencer tudo até ao final. Enquanto
dependermos de nós, não está
nada entregue. Vamos trabalhar
para o jogo de quarta- feira. Não
'vai ser fácil, mas aequipa já provou que consegue fazer coisas
difíceis", salientou. O treinador
leonino lamentou ainda os erros
coletivos que ditaram a derrota
de ontem. "Uma equipa que
quer ser campeã não pode cometer falhas destas na casa do
rival. Falhámospassese remates
inacreditáveis. Assim é muito
difícil", realçou. o
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ANDEBOL

Carrinhas leoninas vandalizadas
As carrinhas do
DirectivoUltrasXXI,
claque do Sporting,
foram vandalizadas
na Luz durante o jogo
de andebol entre os
leões e o Benfica. Nas
viaturas, ficou inscrita a sigla dos No
Name Boys, claque
encarnada, e há reViaturas pertencem a claque do Sporting
ferências a Marco Fi cini e ao 'very- light' que matou ting, reagiu no Facebook. "Para
um adepto leonino em1996.
os que tentam desvalorizar a conMiguel Albuquerque, diretor- quista europeia da equipa de
geral das modalidades do Spor- tutsal do Sporting, empolando

um cântico de dez segundos [
Os mesmos que teimam em fazer
tábua rasa dos cânticos entoados
repetidamente, que celebram a
morte de dois adeptos. Cantados
vezes sem conta num pavilhão
que nunca foi encerrado, ao contrário do que fizeram como nosso", lembrou. "Fica aqui demonstrado o verdadeiro valor da
baixeza e da cobardia", concluiu,
estranhando o "facto de não ter
existido policiamento no local".
Uma fonte do Sporting adiantou,
porém, não ter havido confrontos entre adeptos. o
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