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Cartaz Desportivo
HOJE
ANDEBOL
Nacional da 2.ª Divisão

Distrital de Juniores (Apur. Campeão)

Distrital de Juvenis (Taça Intercalar)

Taça Encerramento Iniciados (final)

15h00
17h00
17h00
17h00

9h00
11h00
11h00
17h00

19h00 União 1919-Vila Verde

Académica/OAF-Condeixa
Campo da Pedrulha
Nogueirense-Naval 1893
Estádio Santo António
Lousanense-Tocha
Campo José P. Aguiar
Esperança-Coja
Campo Eduardo Filipe

Naval 1893-Sanjoanense
CT José Bento Pessoa
Lousanense-Praia Leirosa Campo José P. Aguiar
Tabuense-União FC
Campo A. Costa Júnior
Académica/SF-Casaense
Campo da Pedrulha

Distrital de Juniores (Taça Intercalar)

Distrital de Infantis (3.ª fase)
11h00

BASQUETEBOL

17h00 Ançã-Casaense
17h00 Brasfemes-Tourizense
17h00 Marialvas-Mirandense

Nacional Sub-16 feminino

Taça Encerramento de Juniores

18h00 Académica-Marienses

14h30 Sp. Figueirense-CDEFF

Pavilhão 1 Universitário

Pav. Casal Cambra

Festa do Minibasquete
10h00 Minis 8, 10 e 12

Pav. Marialvas/Parque S. Mateus

FUTEBOL
Campo da Pedrulha

Supertaça Distrital AFC
17h00 Oliv. Hospital-Condeixa

Oliv. Hospital-Poiares
Vinha Rainha-Adémia
Souselas-Penelense
Carapinheirense-Águias

Est. Mun. Oliv. Hospital
Campo Vinha Rainha
Campo do Calvário
Campo S. Pedro

Distrital de Juvenis (Apur. Campeão)

Nacional da 1.ª Divisão de Juniores
17h00 Académica-Belenenses

17h00
17h00
17h00
17h00

Parque Desp. Ançã
Campo de Mualdes
Complexo Cantanhede

Estádio Sérgio Conceição

11h00
11h00
11h00
16h00

Naval 1893-Vigor
CT José Bento Pessoa
Marialvas-Tocha
Complexo Desp. Cantanhede
Arganil-Eirense
Campo Eduardo Ralha
Condeixa-Nogueirense
Estádio Mun. Condeixa

Marialvas-Arganil

10h00 S. João-Prodeco

Pavilhão Mun. Condeixa

Taça Encerramento Benjamins (final)
11h30

Prodeco-João Veloso

Pavilhão Mun. Condeixa

Complexo Cantanhede

Distrital de Benjamins (3.ª fase)
11h00
11h00

Pavilhão Mun. Condeixa

Taça Encerramento Infantis (final)

Académica/OAF-Marialvas Campo Eduardo Filipe
Mirandense-Povoense
Campo Mun. Mir. Corvo

HÓQUEI EM PATINS
Nacional da 2.ª Divisão

FUTSAL

18h30 HC Marco-Académica

Taça Encerramento Seniores

15h00 Sanjoanense B-Oliv. Hospital

20h00 Sarzedense-Ac. Gândaras
Pavilhão JF Sarzedo
20h00 Póvoa-Miro
Pavilhão Pampilhosa da Serra
20h00 Norte e Soure-Prodema Pavilhão Encosta do Sol

16h00 AF Arazede-Clube Albergaria

Pavilhão HC Marco

Torneio Encerramento Sub-13

Taça Encerramento Juniores (final)
15h00 S. João-CP Mir. Corvo

Pavilhão Mun. Condeixa

Taça Encerramento Juvenis (final)
15h00 S. João-Vila Verde

Pav. Sanjoanense

Torneio Regional de Escolares

Pavilhão Mun. Condeixa
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ASE\ A
ANDEBOL
, ,NA1 NACIONAL. Fase Final
GRUPOS
14.'jomada
Belenenses-ISMAI
Canal
181100, Pav. Acácio Rosa
Daniel Freitas/César Carvalho
Águas Santas-Boa Hora
181100, Pay. Águas Santas
Pedro Fontes/Rui Castro
XlcoAndeboi-Arsenal Devesa
181,00, Pav. Francisco Holanda
Nuno Marques/João Correia
AC Fafe•São Bernardo
181100. Pav. Mun. Fafe
Duarte5antos/Ricardo Fonseca
QUALJRCÁ‘a0CilROPEU'18 Feminino
Roménia•Portugai
161130, Roménia
Marina Ouplii/Olena Kaverina (UCR)

BASQUETEBOL
t (C.A PO;.1-1.+Girt:SA
ptasto ff
AMANHA
FC Porto-Bertfica
Porto Canal
181,30, Dragão Caixa
F. Rocha/P. Coelho/P. Lourenço

HÓQUEI EM PATINS
C ::J;,'`-yi. UNAro Nrif...1-0NA t. 25.'jomada
HOJE
Sporting-FC Porto
7V124
15h00, Pav. João Rocha
J. Pinto/R. Torres/M. Torres
Infante Sagres-Benflca

171100, Pav. Clube Infante Sagres
0. Panza/S.Coelho/P. Silva
Sp. Tomar-Barcelos

18h00, Pav. Mun. Tomar
L Peixoto/J. Duarte/H. Pardal
Grândola-Paço de Arcos

181100, Pav. Zeca Afonso
J. Vieira/J. Sequeira/H. Fresco
HC Turquel-Vaiongo
21h00, Pav. HC Turquel
M. Guilherme/R. Leão/A. Peça
Valença-Oilvel►ense
211130, Pav. Mun. Ponte Lima
R Santos/F. Cardoso/B.Antão
Juventude Viana-HC Braga

21h30, Pav. Monserrate
J. Pinto/P. Rainha/P. Silva

POLO AQUÁTICO
CAhSPFONA10 NAGONAt
Final
2.° JOGO
Fluvial Portuense-Naval Povoense
21h00, Piscina Senhora da Hora

VOLEIBOL
GOLDEN EUROPEAN LEAGUE Feminino
HOJE
Pool A

5.1omada

Portugal•AzerbaUão

15h00, Pav. Congressos Matosinhos
José Mira (ESP)/Pedro Pinto (POR)
GOILDEN EUROPEAN LEAGUE Mascuino
AMANHÃ
Portugal-Finlândia
SraortTV5

171,00, Pav. Congressos Matosinhos
Goran Gradlnski (SRV)/Nuno Maia (POR)
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? Vídeo: Portugal continua a preparar a Sérvia: veja o que disse Carlos Martingo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

02/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2bae3f5

2018-06-01 23:22
O treinador adjunto da principal Seleção de andebol falou sobre o duplo confronto com a Sérvia, que
pode valer o apuramento para o campeonato do Mundo do próximo ano.
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Leões e dragões voltam a encontrar-se hoje, em jogo que poderá decidir as contas do primeiro lugar

Sporting recebe o F. C. Porto e a vitória garante-lhe, 30 anos depois,
a conquista do campeonato. Dragões dependem de si próprios para serem bicampeões

Clássico decisivo
para contas do título
11orberto Vasconcelos Sousa

desporto?in.pt
Tarde de decisões na penúltima jornada do campeonato. O Sporting recebe o F.
C. Porto (15 horas) e poderá.
30 anos depois, sagrar-se
campeão nacional. Para tal,
terá de vencer os dragões,
que entram no Pavilhão João
Rocha com um atraso de um
ponto em relação aos leões.
O clássico tem lotação esgotada e é encarado pelas duas
equipas corno urna final.
Uma semana depois de
realizar uma das melhores
exibições da época e vencer
o Benfica, na Luz, por 7-4, o
Sporting tem mais um decisivo teste na luta pelo título.
Com um ponto de avanço
para o F. C. Porto e quatro
em relação ás águias, Os
leões estão em posição privilegiada para conquistarem o titulo, mas, por outro
lado. os dragões também só
dependem de si próprios
para se sagrarem bicampeões nacionais. Os encarnados jogam esta tarde em
casa do Infante Sagres e
também tem hipóteses matemáticas de terminarem no
primeiro lugar, mas são
muito reduzidas.
Em vésperas de receber o
F. C. Porto, Henrique Magalhães é a voz da confiança da

equipa leonina. "Não vamos
fugir à responsabilidade de
jogo. Tentamos trabalhar
como noutra qualquer semana, mas todos sabemos
que, se ganharmos. somos
campeões", explicou o defesa/ médio dos leões, reconhecendo o elevado grau de
dificuldade que acarreta defrontar uma equipa com o
potencial dos dragões.
"O F. C. Porto tem vindo a
fazer um trajeto muito bom.

LEÕES
PERSEGUEM
O PLENO
Ao contrário do que acontece
no futebol, as modalidades do
Sporting encontram-se a viver
um grande momento. Nesta
temporada, os leões já se sagraram campeões nacionais
de voleibol e de andebol e perseguem o histórico pleno nas
principais modalidades. A
equipa de hóquei em patins
poderá garantir o titulo já hoje,
em caso de vitória na receção
ao F. C. Porto, e acabar com
um jejum que prolonga há três
décadas. A de futsal está nas
meias-finais do campeonato e
é a principal favorita ao triunfo
final na competição.

São fortes. No entanto, preo-

cupamo-nos mais connosco
do que com eles". frisou
Henrique Magalhães. reconhecendo que o facto de o
Pavilhão João Rocha ter casa
cheia será "um ponto positivo" para os leões "e negativo
para o F. C. Porto".
No F. C. Porto. o capitão
Hélder Nunes promete urna
equipa à altura dos acontecimentos para vencer o Sporting e regressar à Invicta na
liderança do campeonato.
"Lncaramos este jogo corno
uma final. Sabemos que. se
perdermos. o campeonato
está perdido. Se ganharmos,
pomos urna mão e meia no
bicampeonato". analisou o
defesa/médio e craque dos
dragões. considerando que o
título será decidido entre as
duas melhores equipas do
campeonato.
"São duas equipas muito
completas. Taticamente,
acho que poucas surpresas
pode haver. lá disputámos
três jogos e os trunfos foram
todos gastos. Agora. é mais
um jogo e urna final que
queremos ganhar. Se eles
estão em primeiro é porque
têm feito um grande trabalho. tal como nós, que estamos na luta. Foram jogos
duros e este também o vai
ser", perspetiva, confiante.
Helder Nunes. o
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ANDEBOL. Disputa-se hoje a
úl tinta jornada do Grupo , com
as atenções voltadas para o
Fafe-São Bernardb, que decide
quem fica no principal escalão.
Os restantes jogos são os
seguintes: Belenenses -Mala,
Águas Santas- Boa Hora e Xico
Andebol Arsenal.
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1 DIVISAO
Pavilhão João Rocha estará lotado de adeptos à espera da festa do título
CALENDÁRIO
-1 Divisão -) 25.a Jornada-) Hoje
▪
▪

Sporting (1.°)-FC Porto (2.°)
15.00 h
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
Inf. Sagres (13.°)-Benfica (3.°)
17.00 h
Pavilhão do Infante de Sagres, no Porto
SC Tomar (6.°)-Barcelos (7.°)
18.00 h
Pavilhão Jácome Ratton, em Tomar
HCP Grândola (14.°)-P. Arcos (10.°) 18.00 h
Pavilhão José Afonso, em Grândola
Turquel (9.°)-Valongo (5.°)
21.00 h
Pavilhão do HC de Turquel
Juv. Viana (8.°)-HC Braga (11.°)
21.30 h
Pavilhão de Monserrate, em Viana do Castelo
Valença HC (12.°)-Oliveirense (4.°) 21.30 h
Pavilhão Municipal de Valença

Sporting campeão?
Faz festa do primeiro título dos últimos 30 anos se vencer o FC Porto
o Clube pode juntar este êxito aos de voleibol e andebol
Por

GABRIELA MELO

Sporting pode sagrar-se, hoje, campeão nacional da I Divisão pela primeira vez em 30 anos
e no Pavilhão João Rocha, se vencer o FC Porto no último clássico da temporada, referente à 25.a jornada. A lotação do pavilhão esgotou porque o hóquei em patins pode juntar-se ao voleibol
e ao andebol em títulos, o primeiro sobre rodas desde
1987/88, a confirmar-se o êxito do anfitrião.
Só a vitória sobre o FC Porto decide o Nacional da I
Divisão a favor do Sporting a uma jornada do final. Empate ou êxito do visitante adiam o desfecho para a última jornada, penalizando o Sporting, que joga em Oliveira de Azeméis, casa da Oliveirense, quarta classificada
mas muito ameaçada pelo Valongo no acesso à Liga Europeia. Em caso de vitória sobre o Sporting, o mais provável é o FC Porto, então com dois pontos de vantagem,
festejar o segundo título consecutivo no Dragão Caixa, na receção ao modesto Infante de Sagres.

O

«Estamos tranquilos, focados e comum enorme sentimento de compromisso», prometeu o treinador anfitrião, Paulo Freitas. «São duas equipas muito completas. Taticamente poucas surpresas haverá. Será duro»,
contrapôs o capitão portista, Hélder Nunes.
Até agora, o Sporting ainda não venceu o FC Porto
if
em provas oficiais: FC Porto- 11',„ •
-Sporting, 5-2, meia da Liga
Europeia; SCP-FCP, 5-8, oitavos da
Taça de Portugal; e
FCP-SCP, 2-1,
jornada.
Último clássico
da temporada

I

CARLA
CARRIÇO/ASE
Página
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João Pinto e Hélder Nunes no jogo da Taça que o FC Porto ganhou no pavilhão João Rocha e que se decidiu nos penáltis
r7:9,,,9>

:+1 kT)1_•,m!,

_1;1 Sporting recebe FC Porto (hoje,15h00) e a uma jornada do fim

pode terminar com 30 anos de jejum. Já um triunfo do campeão coloca-o perto do "bi"

Mais do que um título
O Sporting está a uma
vitória de se sagrar
campeão. Um empate adia
a decisão para a última
jornada. Um triunfo do FC
Porto deixa-o na frente
antes de uma fácil receção
ao Infante de Sagres
PAULA CAPELA SIARIINS
• • • O clássico no pavilhão

João Rocha, estreado há nove
meses, é o jogo do ano para o
Sporting: trata-sede conquistar um título que não vê desde
1987/88 e poder juntá-lo aos
do voleibol e andebol numa
festa caseira, roubando o "bi"
ao FC Porto e desforrando-se
do rival que o afastou da final
da última Liga Europeia.
Para o campeão, que em
2016/17 ganhou tudo a nível
interno, há um "bi" no horizonte mas só se bater o adversário que esta época derrorou
três vezes: primeira volta do
campeonato (2-1), "oitavos"
da Taça de Portugal (8-5, penáltis) e " meias" da Liga Europeia (5-2), prova que deixou
marcas nos dragões. Depois de
perder a fmalparao Barcelona,
o FC Porto voltou ao campeo-

nato para empatar com o Benfica (23.3 jornada), o que lhe
custou a liderança. Aproveitou o Sporting para voltar ao
comando antes da feliz passagem pela Luz (24.3 jornada),
que deixou o Benfica pelo caminho, colocando os leões
numa posição privilegiada:
estão a uma vitória do título e
no conforto da sua pista. Um
empate atira a decisão para a
últimajomada (dia 9,18h00),
tal como aconteceu há um
ano, quando o FC Porto recebeu o Riba de Ave a depender
do resultado do Sporting-Benfica, cujo empate lhe entregaria o título. Agora, seriam os
portistas a receber o Infante
de Sagres (já despromovido) e
a esperar que o Sporting falhasse na deslocação a Oliveira
de Azeméis: em casa da OLiveirense os líderes do campeonato estariam obrigados a vencer
uma equipa que defende o
quarto lugar com unhas e dentes, caso contrário fica fora da
Liga Europeia 2018/19.
"Se perdermos, o campeonatoestá perdido e seganhaxmos
pomos uma mão e meia no
bicampeonato. (...) Já disputá-

"Se perdermos, o
campeonato está
perdido. (...)
Vai ser um
Jogo duro"
Hélder
Nunes
Jogador
do FCPorto

"O FCPorto
é urna
equipa
completa e
o Sporting
também
terá de ser"
Paulo
Freitas
Treinador
do Sporting

mos três jogos e os trunfos
foram todos gastos. Agora é
mais um jogo e uma fmal que
queremos ganhar. Vai ser um
jogo duro", reconheceu Hélder Nunes, capitão do FC Porto, enquanto o treinador leonino, Paulo Freitas, realçou:
"A nossa forma de pensar permanece a mesma desde o primeiro dia. Quer isto dizer que
o nosso estado de espírito é
uniforme, ou seja, não entramos em euforias nem em depressões. Claro que aguardamos o encontro com normal
ansiedade mas,principalmen-

te, com muita confiança nas
nossas capacidades, independentemente da valia do adversário. O FC Porto vai causar
dificuldades no jogo exterior,
interior, entre-linhas, na meia
distância, atrás da baliza, enfim... é uma equipa completa
e o Sporting também terá de
ser."
Em 24 jornadas, o Sporting
conta 22 triunfos, dois empates (Benfica e Barcelos) e uma
derrota (FC Porto); já o FC Porto soma 21 vitórias, um empate (Benfica) e duas derrotas
(Barcelos e Benfica).

Rivais de palmarés bem diferente
Depois de uma ausência do campeonato principal entre
2000/01 e 2014/15, o Sporting voltou a investir numa
equipa que; entretanto, conquistou uma Taça CERS
(2014/15) e uma Supertaça (2015/16). Já o título nacional
não ganha há 3o anos; depois da festa em 1987/88,
seguiram-se FC Porto, Benfica, Barcelos e Valongo. O
Benfica é, atualmente, o clube que mais vezes se sagrou
campeão: 23, mais uma do que o FC Porto (22) que tem,
este ano, a oportunidade de o igualar. O Sporting tem
sete títulos e pode alcançar o Paço de Arcos.
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HÓQUEI EM PATINS

CAMPEAO AVISTA
NO JOÃO ROCHA
Triunfo sobre o FC Porto
dá já hoje o título ao
Sporting, feito que não
Qonsegue desde 87/88

La DIVISÃO
25.. jornada
SPORTING 15h00 FC PORTO
I. SAGRES 17h00 BENHCA
SP. TOMAR 18h00 OC BARCELOS
GRANDOLA 18h00 PAÇO DE ARCOS
TUROUCI. 21h00 VALONGO
JUV. VIANA 21h30 HC BRAGA
VAIENCA 21hoo OLIVEIRENSE

VÍTOR VENTURA

PI Depois do voleibol e andebol, o
Pavilhão João Roc fiapo& hoje assistir a outra consagração do Sporting, desta vez como novo campeão no hóquei em patins; feito
que alcançou pela última vez em
1987/ 1988. Mas necessita obrigatoriamente de vencer o FC Porto,
no jogo referente à 25" e penúlt ima
jornada, partida cuja lotação se esgotou em menos de 6 horas.
Só que o adversário também luta
pela conquista do título, uma vez
que-está, apenas, a um ponto dos
leões e, caso vença, fica como titulo à disposição, já que na última
ronda recebe o despromovido Infante de Sagres, com o Sporting a
ter urna deslocação mais difícil, a
Oliveira de Azeméis.

VITÓRIA DO FC PORTO OU
EMPATE ADIAM DECISÃO PARA
A ÚLTIMA JORNADA, ONDE OS
LEÕES VISITAM A OLIVEIRENSE

CLASSIFICAÇÃO
P JVEDGviLS
°SPORTING 65 24 21 2 1 129.41
02 FC PORTO
64 24 21 1 2 152-61
61 24 19 4 1 140-59
OBENFICA
0º01.1VEIRENSE 45 24 14 3 7 115-85
44 24 14 2 8102.76
09V ALONGO
0º SP. TOMAR 39 24 12 3 9 80.79
090C BARCELOS 37 24 11 4 O 82-78
02 JUV. VIANA 36 24 11 3 10 93-99
oe TURQUEL
24 24 6 6 12 77-102
ED2 PAÇO ARCOS 21 24 6 3 15 85-123
HC BRAGA
17 24 5 2 17 77-112
e2VALENÇA
16 24 5 1 1876.120
ID2INF.SAGRES 10 24 3 1 20 73-153
GRANDOLA 6 24 1 3 2056-149

1-/Itima jornada: 9 de junho
Valença-Valongo. HC BragaTurquel, OC Barcelos-Juv. Viana.
Paço de Arcos-Sp. Tomar, BenficaGrândola, FC Porto-I. Sagres
e Oliveirense-Sporting
DECISÃO. Clássico entre leões e dragões está marcado para as 15h00

lhar como noutra qualquer semana, mas todos sabemos que, se ganharmos, somos campeões. O FC
O empate, de resto, deixa tudo Porto tem vindo a fazer um trajeto
mais em aberto para o próximo fim muito bom. São fortes, mas preode semana. Para o Sporting feste- cupamo-nos mais connosco do
jar a vitória no campeonato terá de que com eles", disse o internaciovencer a Oliveirense, enquanto nal do Sport ing, Henrique Magapara o FC Porto a tarefa fica mais lhães, no site do clube.
difícil, pois, não só tem de bater o
Do lado do FC Porto, Hélder Nu Infante de Sagres, como esperar nes reconhece a importância da
que Sporting não ganhe.
partida. "Encaramos este jogo
"Não vamos fugir à responsabi- como uma final. Sabemos que, se
lidade do jogo. Tentámos traba
perdermos, o campeonato está

perdido e se ganharmos pomos
uma mão e meia no bicampeonato. São duas equipas muito completas. Disputámos jogos duros e
este também o será", destacou ao
site do clube.
Atento a estas 'combinações'
está o Benfica. Praticamente afastado do título, após a derrota na
Luz diante do Sporting, a única hipótese de festejar, será os rivais
perderem pontos nas duas jornadas e vencer os seus jogos, frente
ao Grândola e Infante de Sagres. o

FC Porto com
saldo positivo
Será a 3.a vez que as duas equipas se encontram esta época e
o FC Porto está em vantagem.
Na 1.a volta do campeonato,
no Dragão Caixa, os portistas
venceram por 2-1, sendo que o
segundo duelo aconteceu na
final-four da Liga Europeia,
novamente no Dragão Caixa,
com a vitória dos dragões,
desta feita por 5-2.
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Sporting-FC Porto este sábado às 15 horas
Depois do voleibol e andebol, o Pavilhão João Rocha pode este sábado assistir a outra consagração do
Sporting, desta vez como novo campeão no hóquei em patins, feito que alcançou pela última vez em
1987/1988. Mas necessita obrigatoriamente de vencer o FC Porto, no jogo referente à 25ª e penúltima
jornada, partida cuja lotação se esgotou em menos de 6 horas.
Só que o adversário também luta pela conquista do título, uma vez que está, apenas, a um ponto dos
leões e, caso vença, fica com o título à disposição, já que na última ronda recebe o despromovido
Infante de Sagres, com o Sporting a ter uma deslocação mais difícil, a Oliveira de Azeméis.
O empate, de resto, deixa tudo mais em aberto para o próximo fim de semana. Para o Sporting
festejar a vitória no campeonato terá de vencer a Oliveirense, enquanto para o FC Porto a tarefa fica
mais difícil, pois, não só tem de bater o Infante de Sagres, como esperar que Sporting não ganhe.
"Não vamos fugir à responsabilidade do jogo. Tentámos trabalhar como noutra qualquer semana, mas
todos sabemos que, se ganharmos, somos campeões. O FC Porto tem vindo a fazer um trajeto muito
bom. São fortes, mas preocupamo-nos mais connosco do que com eles", disse o internacional do
Sporting, Henrique Magalhães, no site do clube.
Do lado do FC Porto, Hélder Nunes reconhece a importância da partida. "Encaramos este jogo como
uma final. Sabemos que, se perdermos, o campeonato está perdido e se ganharmos pomos uma mão
e meia no bicampeonato. São duas equipas muito completas. Disputámos jogos duros e este também
o será", destacou ao site do clube.
Atento a estas 'combinações' está o Benfica. Praticamente afastado do título, após a derrota na Luz
diante do Sporting, a única hipótese de festejar, será os rivais perderem pontos nas duas jornadas e
vencer os seus jogos, frente ao Grândola e Infante de Sagres.
2018/06/02
Vítor Ventura
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Sporting-FC Porto este sábado às 15 horas
Por Record
Depois do voleibol e andebol, o Pavilhão João Rocha pode este sábado assistir a outra consagração do
Sporting, desta vez como novo campeão no hóquei em patins, feito que alcançou pela última vez em
1987/1988. Mas necessita obrigatoriamente de vencer o FC Porto, no jogo referente à 25ª e penúltima
jornada, partida cuja lotação se esgotou em menos de 6 horas.Só que o adversário também luta pela
conquista do título, uma vez que está, apenas, a um ponto dos leões e, caso vença, fica com o título à
disposição, já que na última ronda recebe o despromovido Infante de Sagres, com o Sporting a ter
uma deslocação mais difícil, a Oliveira de Azeméis. O empate, de resto, deixa tudo mais em aberto
para o próximo fim de semana. Para o Sporting festejar a vitória no campeonato terá de vencer a
Oliveirense, enquanto para o FC Porto a tarefa fica mais difícil, pois, não só tem de bater o Infante de
Sagres, como esperar que Sporting não ganhe."Não vamos fugir à responsabilidade do jogo. Tentámos
trabalhar como noutra qualquer semana, mas todos sabemos que, se ganharmos, somos campeões. O
FC Porto tem vindo a fazer um trajeto muito bom. São fortes, mas preocupamo-nos mais connosco do
que com eles", disse o internacional do Sporting, Henrique Magalhães, no site do clube.Do lado do FC
Porto, Hélder Nunes reconhece a importância da partida. "Encaramos este jogo como uma final.
Sabemos que, se perdermos, o campeonato está perdido e se ganharmos pomos uma mão e meia no
bicampeonato. São duas equipas muito completas. Disputámos jogos duros e este também o será",
destacou ao site do clube. Atento a estas 'combinações' está o Benfica. Praticamente afastado do
título, após a derrota na Luz diante do Sporting, a única hipótese de festejar, será os rivais perderem
pontos nas duas jornadas e vencer os seus jogos, frente ao Grândola e Infante de Sagres.
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