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mais desporto

ANDEBOL

NACIONAL
Mate) Asanin, 23 anos, conquistou os adeptos leoninos

«Vamos
ao Porto
conquistar
três pontos»
Matej Asanin, guarda-redes de 2,06 m que
encanta Alvaiade o Croata faz aviso a clube rival
111

por

EDITE DIAS
/

impossível passar despercebido, não só porque mede
uns estonteantes 2,06 metros, mas também porque se
tem revelado um gigante na
baliza leonina, até porque ultrapassa a sua altura (2,00 m).
«Asanin, olé», é dos cânticos
mais ouvidos entre as claques leoninas quando o Sporting joga e este
apoio, ao fim de tão pouco tempo,
dado que o guarda-redes apenas
chegou este ano, não deixa Matej
Asanin indiferente. «Ligação é ligação... Sinto-a, muito. A cada defesa os adeptos estão a apoiar -me
e quando sofro um golo aplaudem- me. Isso é raro e se o consegues é
muito bom. Oiço quando dizem o
meu nome e fico-lhes muito grato», confidenciou o croata que, frente ao Madeira, SAD sofreu apenas 10
golos no segundo tempo. Frente ao
Boa - Hora, por exemplo, terminou
com urna percentagem de 57 por
cento e com Arsenal e S. Mamede
passou os 40 (41 por cento).
«Temos um treinador que nunca nos deixa descansar. Falamos de
algumas coisas que podemos corrigir, como fazer jogo a jogo. Penso que
eu e o Aljosa Cudic [guarda-redes
eslovenadolilantell fazemos urna dupla muito boa. Apoiamo-nos muito», elogiou.
Mas para que as coisas corram
bem não há segredos. O Sporting
leva oito vitórias, em outros tantos
jogos, e só há uma forma de o fazer:
«Começámos esta temporada com
a convicção de que tínhamos de ganhar todos os jogos. Cada partida
era para ganhar. Este é o caminho se
queremos ser campeões e agora temos oito vitórias em oito jogos o que
é excelente. Ainda por cima, duas

E

CALENDÁRIO
4 campeonato videlidade ande hol
49.' jornada 4 Hoje
Benfica-Boa Hora
17.00 h
Pavilhão da Luz, em Lisboa
ISMAI-AC Fafe
19.00 h
Pavilhão Municipal, na Maia
FC Porto-Sporting
18.00 h
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
Madeira SAD-Ac. São Mamede 19.00 h
Pavilhão do Funchal, no Funchal
Sp. Horta-Arsenal Devesa
22.00 h
Pavilhão Desportivo, na Horta

destas vitórias foram conseguidas
frente a duas equipas muito boas,
como o ABC e o Madeira, SAD e agora segue-se o FC Porto», avisou com
um sorriso sobre o cW.sico de hoje,
no Dragão Caixa.
«O jogo com o FC Porto é o grande teste. É um rival direto que também quer o título e se queremos ser
campeões temos de ganhar. E vamos
ao Porto conquistar três pontos»,
prometeu. «O jogo mais complicado para mim foi com o ABC. Porque
ao intervalo ganhámos por 10 e a reviravolta que eles conseguiram foi
impressionante. Foi uma partida
complicada psicologicamente. Foi

O jogo com o FC Porto é
ogrande teste. É um
rival direto que também
quer ganhar o título
uma lição. Ainda por cima tinha urna
lesão, só comecei a treinar um dia antes», recorda. «Sabia que o Sporting
era um dos grandes clubes de Portugal, ou o maior, que tem tuna brilhante história europeia e quando
me explicaram qual era o projeto
para o andebol, que queriam ser
campeões e para o ano jogar a Liga
dos Campeões, nem hesitei. Só po dia di7Pr sim. Falta muito tempo para
o final da época, mas este é o caminho. Ganhar tudo o que se pode.»

Apaixonado
por Lisboa
Mate) Asa* tomeção a jogar no
Zagreb, passou pelo Adernar Leon e
pela Alemanha antes de chegar a Portugal e está rendido. «Lisboa? Sou apaixonado pela cidade. Tem tantas coisas
para ver, fazer. Além disso, está sempre bom tempo. Na Croácia já está frio,
aqui é perfeito. A comida é excelente, há
muito peixe, tal como na Croácia. Tem
sido uma adaptação muito fácil, ainda
mais depois de ter estado na Alemanha,
onde foi muito duro», explicou o atleta que, no ano passado, vestiu a camisola do HBW Balingen-Weilstetten.
«Aqui há muitas semelhanças a vários
niveis com a Croácia, as pessoas são
amáveis e isso para mim é perfeito.
Acho que esta é a melhor definição.»

ANTONIO A/EVEDO/ASF

Internet salva sapatilha n.° 50
.+ «O meu tamanho chegou a ser
um problema», reconhece o atleta de 23 anos

Croata

habituado a fazer a diferença

°Sporting reforçou-se com seis
estrangeiros — Ruesga, Zabic, Kopko,
Nickcevic, Bozovic e Asanin — para
acabar como paradigma, disse Zupo Equisoain. Fortes fisicamente,
experientes na Europa. Asanin reconhece os trunfos, mas não chega.
«Fisicamente somos superiores a
muitas equipas, mas vamos enfrentar o FC Porto que tem uma equipa

com atletas grandes, como a nossa.
Temos de fazer a diferença». Quem
sempre fez a diferença foi Matej, 23
anos. «O meu tamanho chegou a
ser um problema. Crescia muito e
depressa, por isso precisava de mudar o estilo todos os anos. Quando tinha 16 ou 17 anos estabilizei, cheguei
aos 2,06 m. Sempre fui guarda-redes. Quando comecei, o treinador
perguntou quem queria ir para a baliza e levantei o dedo», conta Asanin, que calça o n.950. «Tudo se arranja na Internet!» , diz.
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Viagem longa
até à Ucrânia
ABC joga hoje em Kharkov para
a Champions sem que tenha tido
tempo para descansar
Só hoje o ABC chegou à cidade ucraniana
de Kharkov, depois de escala em
Istambul. E a partida diante do Motor
Zaporozhye é precisamente hoje
(16h em Portugal continental), pelo que
os bracarenses pouco descanso terão
antes da partida da jornada do grupo
D da Liga dos Campeões, onde ocupam
o lugar, com 4 pontos, mais uni
- que o adversário. Hoje também
jogam-se as outras duas partidas
do grupo, o Dinamo Bucareste-Nantes
e o Besiktas-Holstebro.
Entretanto, no grupo A o Wisla Plock de
Tiago Rocha e Gilberto Duarte perdeu em
Flensburg, por 22-20, e soma apenas um
empate em 5 jogos, sendo que nenhum
dos lusos marcou golos.
Na Taça Challenge, o Sports Madeira
pode carimbar a passagem á 3.° ronda
(onde defrontará o Lokomotiva Zagreb)
na receção às austríacas do Dornbirn.
As madeirenses venceram fora
por 36-34 naquele que será
o 40.° jogo internacional da formação
orientada por Marco Freitas.
Na Islândia, haverá duelo de
portuguesas, com oiBV de Telma Amado
a receber o Haukar de Maria Pereira.
HUGO COSTA

CALENDÁRIO
/ Lisa dos campeões
-3. Grupo D y 5.' jornada
16.()0
Motor Zaporozhye-ABC
Sport CoMplex LokomoUv, em Kharkov. Ucránla
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HOJE
ANDEBOL
18h00
FC Porto-Sporting, 9.a jornada
do Campeonato Nacional.
Pavilhão Dragão Caixa
AMANHA

FUTSAL
17h00

Benfica-Rio Ave, 3.a jornada
do Campeonato Nacional,
Pavilhão da Luz.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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ABC
QUER PONTOS FORA
Após duas vitórias em casa e
duas derrotas fora, o ABC
realiza a quinta jornada na
Ucrânia, frente ao Motor
Zaporozhye. O encontro que
encerra a primeira volta do
Grupo D da Champions,
frente a uma equipa que
também só pontuou em casa
(um empate e uma vitória),
pode ser marcante, pois
pontos conquistados fora
serão a chave para quem
seguir frente.
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riE\ A
ANDEBOL
•
- 4.ivnada
Motor Zaporozhye-ABC
16h00. Ucránia
Andrei Cousko/Siarhei Repkin (MO
CAMPEONATONA00114AL 9..iornada
&inflaria» Hora
BTV1
17h00. Pav. N.° 2 tia Luz
André Rodngues/Nuno Gomes
FC Porto-Sporting
PortoCanal
18h00, Dragão Caixa
Duarte Santos/Ricardo Fonseca
SIAM-Fale
19h00, Pavilhão Municipal Maia
Mário Coutinho/Ramiro Silva
Madeira SAD-Ac. São alameda
19h00. Pavilhão Funchal
E unco Nicole,/ Ivan Caçado<
SC Horta-Arsenal
21h00, Pavilhão Desp. Horta
Nono Marques/ loão Correu

BASQUETEBOL
• 31ornacia
Hoje
BanfIca-Ovarense
15h00, Pav. Fidelidade
C. Santos/S. Teixeira/D. Oliveira
CAB Madeira-Galgos Barreiro
15h00, Pavilhão CAB Madeira
S. Sihra/J.Cabral/l. Rosário
Sampaensa-V. Guimarães
16h00. Pav. Serafim Marques
N. MonteirorP Marques/R. Santos
Lusitinia-FC Porto
17h00. Pav. Mun Angra Heroísmo
P. Coelho/R. Ribeiro/l. Gouveia
Eléctrico-Mata gasket
19h30, Pav. Mon Ponte de Sor
J. Abreu/ D. Morais/1 Lopes
Ogvelransalllaburn
21h00, Pav. Dr. Salvador Machado
L Lopes/P. Mata/A. Pereira

BTV1

HÓQUEI EM PATINS
CiaaaPEOfigiTO fkilá000/Ali. .domada
Hoje
FC POrto-Turguel
Porto Canal
15h00. Dragão Caixa
R. Torres/P. Rainha/C. Fadei.,
Sporting-Candelária
SportingTV
15h00. Pav. do Complexo Desp. Alverca
M. Guilherme/ T.Casimiro/R. Matos
Oeveirens•-)uv. Viana
17h00, Pav. Dr Salvador Machado
1 Vieira/P. Carvalho/A. Portal
Sardoanense-SC Tornar
18h00, Pav. Desp. São João Madeira
M. Fernandes/A. Santos/ M. Comes
Vaiava-Oba «Ave
18h30, Pavilrão Mias Valongo
D. Carvalha/F. Candoson Pereira
Benfica-Barcaios
BTV1
19h00, Pavilhão Fidelidade
J. Duarte/R. Leão/J. Sequeira
Paço crArcoa-Valança
21h30. Pav. CO Paço de Arcos
Pinto/P. Santos/A Rocha
SUPERTAÇ A F8MOXIniA
Hoje
Acadánára-Benlka
16h00, Pavilhão Municipal de Anadia
O. Panzaraitna CoelioNera Fernandes

VOLEIBOL
SUIPSITAÇAHoje
Fonts Bastardo-aonlica
19h30, Pav. Orlara. de Viseu

SportTVS
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MAU
PRESIDENTE MARCELO
COMO SÓCIO HONORÁRIO
O Académico teve ontem o seu jantar de gala
do 105.° aniversário, entregando vários
galardões, com destaque para ode sócio
honorário de Marcelo Rebelo de Sousa, '
homenageou as equipas campeãs e distinguiu
os atletas do ano: Bárbara Gandra e Gabriel
Pereira (andebol), Francisca César e Pedro
Martinho (basquetebol), Sérgio Macedo
(bilhar), Francisco Florim (hóquei em patins)
eAna Maria Magalhães (patins em linha).
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11%%ble,

confronto de
Viseu: Canino e Ruesga em estreia, num
pré-época. O Sporting ganhou esse jogo por 27-24

ANDEBO' FC Porto recebe, hoje, o Sporting no grande tira-teimas entre
as duas equipas que têm dominado o campeonato

BEMICA
VAI ESTAR AMUO
Ocupando o terceiro lugar, o
Benfica tem uma jornada que
não se prevê complicada,
pois jogará em casa, frente a
outra equipa da capital, o Boa
Hora, que subiu este ano ao
escalão maior e que está a
fazer um campeonato
interessante.° jogo do ABC
foi adiado, devido ao
compromisso na Champions, e o Avanca-Águas
Antas já se realizou, com
vitória do Avanca.

O DUELO DOS INVICTOS
Este é mais do que um
confronto entre aqueles
que venceram em todas as
oito jornadas do Nacional
de andebol. Com o FC
Porto a fazer mais um forte
arranque, vai perceber-se o
valor do novo Sporting
AUGUSTOPER120

••• Desta vez, os pontos
contam até ao fim docampeonato e esse será apenas mais
um aliciante para o mais
aguardado dos confrontos entre candidatos ao título numa
fase ainda inicial da época.
Com oito jogos disputados, os
dragões apresentam a melhor
defesa, os leões têm o melhor
ataque, mas a diferença entre
ambos é de apenas quatro golos nos totais.
O FC Porto já venceu os outros dois candidatos - ABC e
Benfica - e °Sporting, na única comparação que com o adversário de hoje, também foi
vencer a Braga, mas com
maior à vontade do que a
equipa de Ricardo Costa na
passada quarta-feira. O Sporting bateu os minhotos por10
golos de diferença e o FC Por-

to por dois e a fechar.
Mas a maior curiosidade
vem do facto de as duas equipas terem novidades em relação à época passada. Os tripeiros, que perderam o seu melhor jogador do passado recente - Gilberto Duarte -,
têm tentado suprir essa falta
com Nikola Spelic e Marko

"Não acredito em
superequipas. As
grandes equipas

estão na

Champions"
Luís Graça
Treinador adjunto do FC Porto

"Não me interessa
se o FC Porto está

cansado.
Interessa-me só a
nossa equipa"
zupoEquisoain
Treinador do Sporting

Matic, estando realmente
mais fortes na ponta esquerda, com a entrada do espanhol
José Carrillo. Luís Graça, técnico ajunto do FC Porto, antecipa o encontro: "Preparámonos bem e com otimismo redobrado pela vitória em Braga. O Sporting é tido como
uma superequipa. Tem uma
primeira linha forte, mas não
preparamos os jogos em função de um sistema atacante
ou de um jogador, mas para
defrontar uma equipa."
O Sporting tem seis estrangeiros novos, todos com provas dadas lá fora: o guarda-redes Matej Asanin, os pivôs
Igor Zabic e Michal Kopco, o
central Carlos Ruesga, o lateral-direito Janko Bozovic e o
ponta-esquerda Ivan Nikcevic, um grupo que revolucionou a equipa. Goleando na
maioria dos jogos, os leões
querem mesmo reconquistar
um título que lhes foge há
muito e o ponta Pedro Solha
adianta: "São duas equipas
tão idênticas que quem cometer menos erros sairá vitorioso. Vamos disputar a liderança e entrarcom tudo."

18H00

DraSo Caixa

CABCP£0!,LATO NACIONAL

PORTO CANAL.

gadores novos no plante

9.* Jornada

ÁRBITROS

Duarte Santos / Ricardo Fonseca

FC Porto

(AA Madeira)

1
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Franids Janico
-Card
Carlos Barovic
Ruam»

Akods
António 13"2" Jos*
I Arda— ''w"" Carrilo
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1-

O

1

a

Ricardo Costa
16 Hugo Laurentino
4 Victor ltuffba 9 Gustavo Rodrigues
10 Miguel Martins 13 Patridc Lemos
15 Daymaro Salina 19 Ricardo Moreira
24 Hugo Santos 29 Marko Matic

portela i

Zupo EquisoainjJ
16 Aljosa Cudic
3 Igor Zabic 7 Bosko Bjelanovic
10 Gáudio Pedroso 18 Carlos Carneiro
22 Francisco Tavares 23Edmilson
Araúko 37 Ivan Naccovic 73 João Pinto

Sporting mudou mais
O FC Porto está diferente do lado esquerdo, tendo em
Carrillo o melhor marcador (40 golos) e Spelic e Matic
para discutir a vaga de Gilberto, mas o Sporting mudou
para melhor em quatro posições, tendo um ataque em
que marcam todos: Ruesga (33 golos), Zabic (26)/Kopco
(13), Bozovic (32), Carol (29), Portela (35) e Solha (35)
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LIGA DOS CAMPEÕES

ABC na Ucrânia com o plantei completo
eal Pesca dura luta com o FC Porto,
na derrota (22-24) cia última quarta - feira para o Campeonato, o ABC
viajou ontem e pernoitou em Istarnbul (Turquia) com todo o plantei
disponível para o jogo de hoje
(16h00) frente ao Motor, de Zaporozhye, na Ucrânia. Na paiiida da Sa

ronda do Grupo D da Liga dos Campeões, o treinador Carlos Resende
quer ganhar: "Vamos ter um jogo
difícil, apôsuma viagem que nào vai
ser fácil. Conseguimos a viagem
menos má, maschegamos no diado
jogo... Gomos jogadores no seu melhor, podemos ganhar, pois para

passarmos à próxima fast: < nios de
vencer um ou dois jogos fora." Na
mesma série, jogam Besiktas HoLsterbo e D. Bucareste- Nantes.
Na 23 ronda da Chailenge feminina, o CS Madeira defende (17h00)
ken te ao Dornbini a vant agem (3634) trazida da Áustria.
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ANDEBOL
ANDEBOL1

11111111

illlllllllf

9 jornada
BENFICA 17h00 BOA HORA
FC PORTO 18h00 SPOREING
MADEIRA SAD 19h00 SAO MAMEDE
MAIA ISMAI 19h00 AC FAFE
SP HORTA 21h00" ARSENAL
AVANCA 23-20 AGUAS SANTAS
BELENENSES 22 dez. ABC
• MAis UMA HORA NO CONTINENTE

CLASSIFICAÇÃO
P 1v E D (MGS

O" SPORTING 24 8 8 O O 271-181
O' FC PORTO 14 8 8 O O 261-175
O BENFICA
22 8 7 O 1 233-199
20 .....
9 51
230-231
• AVANCA

MURALHA. Bozovic e Kopko travaram Salina em Viseu

*7 7 5 O
O ABC
233-202
O' MADEIRA SAD16 8 4 O 4 218-223
Og A. SANTAS 15 9 3 O F. 208-227
O" BOA HORA 15 8
1 1 202-258
13 7 3 O 4 183.208
O, AC FAFE
BELENENSES 13 8' 2 1 5 216.240
$p" ARSENAL
10 8 O 2
212-248
._
132-141
09 5P. HORTA 9 5 1 2
CD9 MAIA ISMA1 9 7 1 O 6 170-201_
1
0, S. MAMEDE
189-224

UM LONGO JEJUM
soain: "Já passaram dois meses e
Sporting não triunfa
no Porto desde 2000, mas meio e agora nada tem a ver com a
pré - época. Jogamos na casa do
tem hoje a oportunidade adversário, com dois mil adeptos
e
no Dragão Caixa
pressão, mas estamos em boa for ALEXANDRE REIS

15. É uma história maldita que tem
assolado o Sporting. Os leões não
ganham no Porto desde 2000, por
sinal no ano que iniciou a conquista do último título pelos leões. Mas
hoje (18h00) tudo pode mudar, no
clássico do Dragão que atribuirá
(ou não, emcaso de empate) ande rança isolada, à Tronda da fase re guiar do Campeonato.
Zupo Equisoain, treinador do
Sporting, sabe que a visita é arriscada: "Noseupavilhão, o FC Porto
é muito difícil, mas vamos tentar
fazer um bom jogo e ganhar", considerou o técnico espanhol, em
declarações ao site do clube.
Refira-seque a turma da capital,
cornos novos reforços, não deu hi pót eses aos dragões no Torneio de
Viseu, em agosto, mas agora a conversa é outra, como refere Equi-

ma e a trabalhar bem."
Quanto à sobrecarga de jogos
que o FC Porto tem, devido à Taça
Eli F, o técnico sabe que isso até
pode ser um fator motivacional. Os
dragões arrasaram na fase regular,

O CLÁSSICO TAMBÉM PODERÁ
DECIDIR QUEM SERÁ O PRIMEIRO
LÍDER ISOLADO DO
CAMPEONATO A RONDA

ao mesmo tempo que disputavam
a Champions. Depois disso, caíram
com estrondo. "Não me interessa
se o FC Porto está cansado. Inte ressa -me só se a nossa equipa está a
100%, que faça um bom trabalho,
com total concentração no jogo
para apresentar melhor andebol.
Não é um jogo decisivo, porque FC
Porto e Sporting vão defrontar-se
quatro vezes. Mas é sempre bonito

ganhar, ainda por cima fora."
O ponta - esquerdo Pedro Solha
alinhou pelo mesmo diapasão do
seu treinador: "Esperamos um
jogo muito difícil, entre duas grandes equipas que lutam pelo mesmo
objetivo, que é ganhar e passarem
para a frente do campeonato. São
duas equipas tão idênticas que
quem cometer menos erros sairá
vitorioso. É um jogo grande, no
qual todos os jogadores gostam de
dar o seu contributo. Vamos disputar a liderança e eles vão entrar
com tudo, tal como nós."
Na véspera, Hugo Laurentino,
guarda- redes do FC Porto, partilhou da mesma filosofia do companheiro de Seleção, mas com desejo diferente quanto ao resultado
final: "O jogo vai decidir -se nos
detalhes. O Sporting tem bons jogadores, mas penso que a nossa
equipa é mais forte."
Dérbi na Luz

O Benfica recebe hoje (17h00) o
Boa Hora com um ouvido no Porto,
poisa vitória poderá dar- lhe direito à subida ao 2<' lugar. o

Página 9

A10

Um longo jejum

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

22-10-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6232aaef

É uma história maldita que tem assolado o Sporting. Os leões não ganham no Porto desde 2000, por
sinal no ano que iniciou a conquista do último título pelos leões. Mas hoje (18h00) tudo pode mudar,
no clássico do Dragão que atribuirá (ou não, em caso de empate) a liderança isolada, à 9ª ronda da
fase regular do Campeonato.
Zupo Equisoain, treinador do Sporting, sabe que a visita é arriscada: "No seu pavilhão, o FC Porto é
muito difícil, mas vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar", considerou o técnico espanhol, em
declarações ao site do clube.
Refira-se que a turma da capital, com os novos reforços, não deu hipóteses aos dragões no Torneio de
Viseu, em agosto, mas agora a conversa é outra, como refere Equisoain: "Já passaram dois meses e
meio e agora nada tem a ver com a pré-época. Jogamos na casa do adversário, com dois mil adeptos
e pressão, mas estamos em boa forma e a trabalhar bem."
Quanto à sobrecarga de jogos que o FC Porto tem, devido à Taça EHF, o técnico sabe que isso até
pode ser um fator motivacional. Os dragões arrasaram na fase regular, ao mesmo tempo que
disputavam a Champions. Depois disso, caíram com estrondo. "Não me interessa se o FC Porto está
cansado. Interessa-me só se a nossa equipa está a 100%, que faça um bom trabalho, com total
concentração no jogo para apresentar melhor andebol. Não é um jogo decisivo, porque FC Porto e
Sporting vão defrontar-se quatro vezes. Mas é sempre bonito ganhar, ainda por cima fora."
O ponta-esquerdo Pedro Solha alinhou pelo mesmo diapasão do seu treinador: "Esperamos um jogo
muito difícil, entre duas grandes equipas que lutam pelo mesmo objetivo, que é ganhar e passarem
para a frente do campeonato. São duas equipas tão idênticas que quem cometer menos erros sairá
vitorioso. É um jogo grande, no qual todos os jogadores gostam de dar o seu contributo. Vamos
disputar a liderança e eles vão entrar com tudo, tal como nós."
Na véspera, Hugo Laurentino, guarda-redes do FC Porto, partilhou da mesma filosofia do companheiro
de Seleção, mas com desejo diferente quanto ao resultado final: "O jogo vai decidir-se nos detalhes. O
Sporting tem bons jogadores, mas penso que a nossa equipa é mais forte."
Dérbi na Luz
O Benfica recebe hoje (17h00) o Boa Hora com um ouvido no Porto, pois a vitória poderá dar-lhe
direito à subida ao 2º lugar.
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Tem hoje a oportunidade no Dragão Caixa 22-10-2016 . Record Por Record É uma história maldita que
tem assolado o Sporting. Os leões não ganham no Porto desde 2000, por sinal no ano que iniciou a
conquista do último título pelos leões. Mas hoje (18h00) tudo pode mudar, no clássico do Dragão que
atribuirá (ou não, em caso de empate) a liderança isolada, à 9ª ronda da fase regular do
Campeonato.Zupo Equisoain, treinador do Sporting, sabe que a visita é arriscada: "No seu pavilhão, o
FC Porto é muito difícil, mas vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar", considerou o técnico
espanhol, em declarações ao site do clube.Refira-se que a turma da capital, com os novos reforços,
não deu hipóteses aos dragões no Torneio de Viseu, em agosto, mas agora a conversa é outra, como
refere Equisoain: "Já passaram dois meses e meio e agora nada tem a ver com a pré-época. Jogamos
na casa do adversário, com dois mil adeptos e pressão, mas estamos em boa forma e a trabalhar
bem."Quanto à sobrecarga de jogos que o FC Porto tem, devido à Taça EHF, o técnico sabe que isso
até pode ser um fator motivacional. Os dragões arrasaram na fase regular, ao mesmo tempo que
disputavam a Champions. Depois disso, caíram com estrondo. "Não me interessa se o FC Porto está
cansado. Interessa-me só se a nossa equipa está a 100%, que faça um bom trabalho, com total
concentração no jogo para apresentar melhor andebol. Não é um jogo decisivo, porque FC Porto e
Sporting vão defrontar-se quatro vezes. Mas é sempre bonito ganhar, ainda por cima fora."O pontaesquerdo Pedro Solha alinhou pelo mesmo diapasão do seu treinador: "Esperamos um jogo muito
difícil, entre duas grandes equipas que lutam pelo mesmo objetivo, que é ganhar e passarem para a
frente do campeonato. São duas equipas tão idênticas que quem cometer menos erros sairá vitorioso.
É um jogo grande, no qual todos os jogadores gostam de dar o seu contributo. Vamos disputar a
liderança e eles vão entrar com tudo, tal como nós."Na véspera, Hugo Laurentino, guarda-redes do FC
Porto, partilhou da mesma filosofia do companheiro de Seleção, mas com desejo diferente quanto ao
resultado final: "O jogo vai decidir-se nos detalhes. O Sporting tem bons jogadores, mas penso que a
nossa equipa é mais forte."Dérbi na LuzO Benfica recebe hoje (17h00) o Boa Hora com um ouvido no
Porto, pois a vitória poderá dar-lhe direito à subida ao 2º lugar.
22-10-2016 . Record
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