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Disputado até ao último segundo
4 António Areia e FC Portofocados
apenas no jogo de amanhã, após
primeira derrota no Andebol 1
«É lógico que a derrota com o
ABC não estava nas contas de uma
equipa como a nossa, que aspira a ser
campeã, mas já tivemos de mudar o
chip para estarmos focados no sábado. Pressão há sempre porque é
uma fase décisiva do campeonato,
porque são equipas que lutam pelo
título. Não é pelo facto de a vanta -

o próximo jogo pode ser idêntico:
«Os jogos com o Sporting costugem para o 2.v classificado ter sido re- mam ser superequilibrados, deciduzida que vamos estar ainda mais dir-se nos pormenores, pelo que não
pressionados. Vamos ter pressão por acredito que este vá ser diferente.
serem jogos decisivos.» Assim resu- Vai ser disputado, provavelmente,
miu° extremo-direito António Areia até ao último segundo.»
Perdida a invencibilidade, Areia
ofoco do FC Porto para a receção ao
Sporting de amanhã (21 h), com os frisa: «Num campeonato com granportistas a terem a certeza que, qual- des equipas como Sporting, ABC e
quer que seja o desfecho, continuam Benfica, se calhar é impossível ou
a depender de si para recuperarem muito difícil ganhar sem derrotas.
o título nacional. E se esta época, na Encaramos este desaire como aprenfase regular, a vitóriasorriu aos dra- dizagem para chegarmos a sábado e
H. C.
gbLeswunigolo, Argiaacre~,. _4,2rrtlos_a voltar cima.»
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Madrid

em direto

QUARTA 49.45. RTP 1

SEXTA-FEIRA
CICLISMO (ATÉ DOM.)
VOLTA AO PAIS BASCO
14.30 Eurosport 1
FUTEBOL
FEIRENSE-SP. BRAGA
20.30 Sport TV 1

Embate de
colossos
europeus .

LIDERA ATAQUE
DA ARMADA
MADRILENA

A EQUIPA ESPANHOLA VIAJA ATE
À ALEMANHA PARA A PRIMEIRA MÃO
DOS QUARTOS DE FINAL
DA LIGA DOS CAMPEÕES

É UM CONFRONTO
DE GIGANTES O
JOGO QUE COLOCA
FRENTE A FRENTE BAYERN
DE MUNIQUE E REAL MADRID. A jogar no seu terreno, os alemães liderados por
Carlo Ancelotti querem vencer o primeiro jogo dos
quartos-de-final de forma a

ficarem mais próximos das
meias-finais da Liga dos Campeões. Recordista absoluto na
prova, com 11 títulos, o Real
Madrid de Cristiano Ronaldo
irá lutar por um resultado positivo que lhe permita decidir o
jogo no seu estádio. ■
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SÁBADO. 1815- SPORT TV1

SÁBADO-20.30. SPORT TV 1

DOMINGO.20.15• SPORT TV1

QUINTA. 20.00 • SIC

FC PORTO-BELENENSES O empate no estádio da
Luz, na semana passada,

SPORTING-BOAVISTA A redução
da desvantagem para
os dois primeiros classi-

MOREIRENSE-BENFICA Apenas
com mais um ponto
do que o FC Porto, o lí-

ANDERLECHT-MAN.
UNITED José Mourinho tem na Liga Europa a oportunidade de

manteve os dragões a
apenas um ponto do líder
Benfica. Contra o Belenenses, o treinador Nuno
Espírito Santo deverá escolher as melhores peças
para conseguir a vitória.
Já os azuis do Restelo,
que perderam em casa na
última jornada contra o
Feirense, vão tentar surpreender os dragões.

ficados da Liga portuguesa, na última jornada, deu
novo alento aos leões. Os
adeptos deverão encher
o estádio de Alvaiade para
assistir a mais uma vitória
do Sporting. Todavia, o
Boavista, que vem de
uma derrota no seu terreno contra o Rio Ave, não
deverá facilitar a vida ao
adversário..

der encarnado não pode
facilitar na sua deslocação ao campo do Moreirense para manter o primeiro lugar da Liga portuguesa. Do outro lado está
um oponente a precisar
de pontuar com urgência
para não correr o risco de
descer à II Liga. Prevê-se
UM jogo difícil e com muita emoção. ■

conquistar o terceiro troféu ao serviço dos 'red devils: Na primeira mão dos
quartos-de-final da competição, os vermelhos de
Manchester querem um
resultado positivo para
passarem às meias-finais.
Contudo, o Anderlecht,
que está na sua melhor
forma, sonha com a glória
de anos passados..
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MAGALHAES
NO CHAR1RES
Fábio Magalhães vai
aumentar o número de
emigrantes do andebol
português, mudando-se, na
próxima época, para o
Chartres, de França. Depois
de ter feito carreira no ABC e
no Sporting, o meiadistância do Madeira SAD vai
voltar a juntar-se a Ricardo
Candeias, que também irá
para o Chartres, sendo que o
guarda-redes jã joga em
França, no Pontault.

Fábio Magaliges é o melhor
marcador do campeonato,
somando 190 golos. Tendo
participado em 29 jogos, o
meia-distância do Madeira
SAD tem uma média de 6,6
golos por encontro
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Bosko diz que leões são capazes de vencer no Dragão
Lateral-esquerdo diz
que as duas derrotas
com o FC Porto
foram mais por
demérito próprio
RUI auemakcs
••• "O FC Porto é uma equi-

pa muito forte e não é por ter
perdido um jogo que vai abaixo", advertiu, ontem, Bosko
Bjelanovic, no lançamento do
encontro de amanhã, às 21 horas, no Dragão Caixa, que irá
opor dragões e leões, agora se-

parados apenas por um ponto,
após a derrotados azuis e brancos em Braga perante o ABC.
"Será mais uma final que temos de ganhar para sermos
campeões. Esta não foge à regra e estamos motivados e
concentrados para o clássico",
garantiu o lateral-esquerdo,
revelando enorme confiança
na capacidade leonina: "Perdemos os últimos dois jogos
[com o FC Porto] mais por demérito nosso dogue por mérito deles. Estudámos essas
partidas e cabe-nos corrigir os Bosko Bjelanovic diz que o Sporting está confiante

erros. Temos qualidade para
sair do Dragão Caixa com a vitória."
Bosko Bjelanovic fez ainda
um apelo à presença dos adeptos do Sporting no recinto do
FC Porto. "Estamos habituados a ter o apoio dos nossos
adeptos em todos os jogos.
Frente ao FC Porto não será
diferente. O apoio dos sportinguistas será muito importante para nós. Eles sabem
bem o que significam para
nós", expressou um dos capitães dos leões.
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ANDEBOL António Areia apontou ao clássico de amanhã, depois de o FC
Porto ter sofrido a primeira derrota interna ao fim de 29 jogos

"Bi MUDAMOS O CHIP
PARA O SPORTING"
Com o resultado negativo
em Braga, os dragões
passaram a ter apenas um
ponto de vantagem sobre
os leões, pelo que no
encontro de amanhã, no
Dragão Cabra, se discute a
liderança
CAZARIMADOMINO0111
~Um dia depois da derrota

frente ao ABC, por 30-28, que
colocou um ponto final numa
série de 29 vitórias consecutivas (duas de 2015/16 mais 27
desta época), o FC Porto regressou ontem ao trabalho
com vista ao clássico de amanhã (21h 00) contra o Sporting
para a terceira jornada da fase
final do campeonato, num

dueloque se esperaeletrizante
numa altura em que os dois
rivais estão apenas separados
porum ponto."Não estava nas
nossas contas perder, somos
uma equipa que aspira ser
campeã, mas já mudámos o
chip para o jogo contra o Sporting", assegurou o ponta-direita portista António Areia na
antevisão do encontro.
O internacional português
fez questão de sublinhar que
"a derrota com o ABC foi uma
lição"."Numcampeonatonormal, com equipas como oSporting, Benfica, ABC, é muito

difícil ser campeão sem derrotas.Agoraqueremos dar a volta
por cima", acrescentou.
Nos dois confrontos já realizados esta temporada, na primeira fase do campeonato, os
dragões triunfaram pela margem mínima (29-28 no Dragão
Caixa a 22 de outubro e 26-27
no Casal Vistoso a 8 de fevereiro), mas o último ficou marcado por uma espetacular reviravolta dos azuis e brancos, pois
os leões chegaram a ter uma
vantagem de sete golos (2619). Rose desfecho acabou por
resultar na saída do técnico
Zupo Equisoain, que foi rendido por Hugo Canela. "De certeza que o Sporting será diferente daquele que defrontámos anteriormente. Uma
mudança de treinador implicou certamente mudanças na
equipa, mas nós temos de estar
essencialmente preocupados
com o trabalho que estamos a
fazer. O Sporting tem uma
equipa bastante forte, joga
bem, rápido, é agressiva. Nós
também temos as nossas armas. Ganhámos sempre por
um golo. É verdade que cada
jogo tem a sua história, mas
acredito que o jogo vai ser disputado até ao último segundo
e decidir-se nos pormenores",
perspetivou Areia.
António Areia decidiu o jogo do Dragão Caixa na primeiraa fase

1‘

"Num
campeonato normal,
com
equipas
como o
Sporting,
Benfica,
ABC, é
muito difícil
ser campeão sem
derrotas. A
derrota com
o ABC foi

uma lição"
"Acredito
que 0)090
vai ser
disputado
até ao
último
segundo e
decidir-se
nos
ponnenoAntónio
Areia
Jogador do F C
Pc)rt,,
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