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ÁRBITROS 

Daniel Martins 

e Roberto Martins 
(Leiria) 

mais desporto 

ANDEBOL O  ANDEBOL 1 

Clássico da bola na mão 
FC Porto e Sporting encontram-se hoje, no Dragão o 
Equipa da casa pode dilatar vantagem sobre os campeões 

Por 

HUGO COSTA 

ÃO quase 18 anos que o Sporting não 
vence o FC Porto para o campeo-
nato na condição de visitante, o 
que equivale a dizer que a série 
esmagadora dos dragões sobre 

os leões vai já em 31 jogos, com 30 vi 
tórias portistas e um empate, desde 
26 de fevereiro de 2000, no pavilhão 
Rosa Mota! É o primeiro clássico em 
dois dias entre os rivais, este de 
bola na mão, pois no dia seguinte 
é referente à 1.a mão das 1/2 finais  
da Taça de Portugal de futebol! 

Com a liderança e uma série im-
pressionante de 17 vitórias conse-
cutivas, o FC Porto de Lars Walther 
apresenta-se indomável e o lateral-
-direito Yoel Morales considera: 

«A motivação da equipa para es-
tes jogos está a 110 por cento. 
Estamos com boas sensações 
e a motivação é alta. Espero, 
sobretudo, que joguemos 
frente ao Sporting como jo-
gamos na 2.a parte contra o 

Leões não vencem dragões fora de 
portas, para o campeonato, desde 

Arsenal Devesa, em que sofremos apenas 4 
golos. Temos de jogar assim desde o início da 
partida. É um clássico, um jogo no qual se joga 
a liderança do campeonato. A nossa concen-

7---  tração está no máximo.» 
'4?`" ' Com a perspetiva de um 

Dragão Caixa completamen-
te cheio como habitual, Morales 

reforça: «Em nossa casa quem manda so-
mos nós. Essa é a maior motivação que 

podemos ter. Jogamos em casa, com os 
nossos adeptos e não há por que correr 

mal. Está tudo a nosso favor e só temos 
de o confirmar dentro do campo.» 

Mas os campeões nacionais vêm 
dispostos a quebrar a tradição e no 
pensamento da equipa está ape- 
nas a vitória, como referiu o late- 
ral-esquerdo Edmilson Araújo: 

«A equipa está muito motiva- 
da, queremos sair do Dragão Cai- 
xa com os 3 pontos. Esperamos um 

jogo muito complicado, vamos jo-
gar numa casa muito difícil. Vamos lá 
fazer o nosso trabalho, vai ser um 

bom jogo.» A partida está agen-
dada para as 20.30 horas e é re-
ferente à18.a jornada do Ande-
bol 1, sendo que foi adiada 

devido à presença de jogadores 
nos campeonatos de seleções. 

FC PORTO-SPORTING 
—> 18.' Jornada —> Andebol 13 20h30 h 3 Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

Jose Carrillo Pedro Portela 
PE —18  Miguel Martins Cláudio Pedroso  PD  4  

LE — 10 LD — 10 
Hugo Laurentino 

GR —  16 

         

Matevz Skok 
GR —  86 

     

Tiago Rocha 
Carlos Ruesga PV — 17 

 

 

Rui Silva 
CT —  14 

    

  

Daymaro Salina 
PV —  15 

  

      

     

CT — 11 

   

         

          

  

Frankis Carol 
LE — 1  

  

Ángel Hernández 
António Areia LD — 13 

PD —  25 

   

  

Ivan Nikcevic 
PE —  37 

   

    

Treinador: LARS WALTHER : 1  -Alfredo Quintana (GR)" ; 
77  -Teimo Ferreira (GR); 99-Sérgio Morgado (GR); 
4-Victor iturriza (PV); 6-Leandro Semedo (LE)*; 
7-Nikola Spelic; 8 - Yoel Morales; 17-Felipe Santaela (PV); 
22-Diogo Branquinho (PE); 27-André Gomes (LE)*; 
29-Miguel Alves (PD);  66  -  Aleksander Spende (LE)  

Treinador: HUGO CANELA :16-Arjosa  Cudic (GR); 
24 - Manuel Gaspar (GR); 1-Matej Asanin (GR)*; 2-Pedro 

Valdés (LE); 5-Michal Kopco (PV); 7-Bosko Bjelanovic (LE); 
15 - Pedro Solha (PE); 18-Carlos Carneiro (CT); 

22-Francisco Tavares (PD); 23-Edmilson Araújo (LE); 
26-Bruno Gaspar (PE); 77-Janko Bozovic (LD); 81-Felipe 

Borges (PE); Lesionado, não deve jogar 
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AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL 
FC Porto-Sporting 
18.a jornada do Campeonato 
Nacional, Pavilhão Dragão 
Caixa, no Porto, pelas 20h30. 

AMANHÃ 

FUTEBOL (F) SUB-16 
Treino da seleção nacional 
Estágio de preparação da épo-
ca 2017/2018, Centro de Está- I 
gios de Rio Maior, pelas17h00. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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Tiago Pereira em grande
na vitória do Alavarium 

damente de Pedro Freitas, que,
com sete golos, esteve sempre
muito activo. Ainda assim, o in-
tervalo chegou com o resultado
em aberto, uma vez que a
equipa da casa tinha somente
dois golos de vantagem no
marcador (11-9).

Guardião da casa
“fechou” baliza

Na segunda metade foi evi-
dente a supremacia do Alava-
rium, primeiro porque Tiago Pe-
reira realizou uma estrondosa
exibição, com duas mãos cheias
de grandes defesas; depois, por-
que houve algum desnorte no
Beira-Mar. Esses dois aspectos
“ajudaram” a que a equipa da
casa fosse “cavando” uma van-
tagem no marcador, acabando
por chegar ao final com um
confortável e algo desnivelado
resultado de 28-20, que lhe con-
feriu uma vitória justa perante
um bom adversário, como é o
Beira-Mar, onde André Marques
continua em grande plano. Foi,
a par de Pedro Freitas, do Ala-
varium, o melhor “artilheiro” da
partida.

Num jogo por vezes algo vi-
ril, trabalho bastante aceitável
da dupla de arbitragem, com-
posta por João Correia, árbitro
muito experiente, que esteve
acompanhado por uma jovem
juíza, que começa agora a dar
os primeiros passos na arbi-
tragem. |

“Derby” Guarda-redes local foi determinante para o triunfo da equipa de Paulo
Gomes, que ascendeu à segunda posição. O Beira-Mar claudicou na segunda parte

ALAVARIUM                                  28

Treinador: Paulo Gomes. 
Tiago Pereira; Bruno Morgado (1), João
Costa (2), João Gonçalves (2), Rodrigo
Cunha (5), Leonardo Costa (3) e Pedro
Freitas (7) - sete inicial - Rafael Almeida,
Giovanni Arienzo, José Silvares (1), San-
dro Gomes (5), Gonçalo Oliveira (1),
Tiago Costa, Rafael Marques, Rui Hen-
riques e João Antunes (1).

BEIRA-MAR                                    20

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Daniel Oliveira; João Maio, André Mar-
ques (7), Diogo Batalha, Bruno Silva (3),
Leandro Santos (1) e Bernardo
Gonçalves(3) - sete inicial - Fábio Mag-
alhães, Ricardo Senos, Artur Duarte (2),
João Vieira, André Miranda (2), Mli-
narzik Lourenço (2), Vasco Neto, Fran-
cisco Nunes e Sérgio Costa.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro 
Assistência: cerca de 200 espectadores. 
Árbitros: João Correia e Carolina Fer-
reira (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: António Antunes e
Ricardo Cerqueira (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 11-9.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

Num sempre apetecível “der -
by” citadino, Alavarium e Beira-
Mar defrontaram-se, no sába -

do, em mais uma jornada da
3.ª Divisão Nacional, num pa-

vilhão muito bem composto,
mostrando o quanto os adep-
tos gostam da modalidade em
Aveiro.

Num jogo nem sempre bem
jogado, acabou por vencer o
Alavarium, que pode “agrade-
cer” ao seu “gigante” Tiago Pe-
reira. O guarda-redes teve uma
noite memorável, lembrando
velhos tempos, e foi, sem dú-
vida, o maior “adversário” do
Beira-Mar, acabando, dessa
forma, por ser decisivo para o
triunfo justíssimo da equipa de
Paulo Gomes, que sobe assim
à segunda posição, benefician -
do, ainda, da derrota do Ílhavo
AC frente ao Monte, para ficar
a um ponto da liderança.

A equipa da casa entrou me-
lhor na partida e comandou
praticamente sempre o marca-
dor. Só por duas vezes os “auri-
negros” estiveram na frente e
foi logo no início do encontro.
Fruto de uma boa acção ofen-
siva, o “Ala” soube tirar partido
dos seus finalizadores, nomea-

“Auri-negros” bem tentaram travar os finalizadores do “Ala”

RICARDO CARVALHAL
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A Câmara Municipal de Ton-
dela assinou no último sábado
um protocolo com a Federa-
ção de Andebol de Portugal,
para realização do jogo entre
as selecções de Portugal e da
Áustria, relativo grupo D de
apuramento para o Campeo-
nato da Europa da modali-
dade, em seniores femininos. 

A assinatura do protocolo
teve lugar no auditório do Mu-
seu Terras de Besteiros, sendo
o Município de Tondela repre-
sentado pelo vereador do Des-

porto, Pedro Adão; e a Federa-
ção de Andebol de Portugal
pelo seu presidente, Miguel La-
ranjeiro.

O jogo de apuramento de
Portugal para o Campeonato
da Europa, contra a sua con-
génere da Áustria, terá lugar a
22 Março, pelas 20h30, no Pa-
vilhão Desportivo Municipal
de Tondela. 

O estágio de preparação da
equipa nacional para a partida,
que tem elevada importância
para as aspirações lusas rumo
ao europeu, também será rea-
lizada em Tondela, entre os
dias 19 e 23. |

Andebol feminino
Apuramento Euro 2018

D.R.

Portugal defronta Áustria
em Tondela a 22 de Março

Jogo do grupo D de apuramento para o Campeonato da Europa
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Silvino Cardoso

O concelho de S. Pedro do Sul
vai  contar com mais uma in-
fra-estrutura que permitirá au-
mentar a capacidade de res-
posta à evolução desportiva. 

A apresentação do programa
da inauguração do Pavilhão de
Santa Cruz da Trapa aconteceu
no sábado nos Paços do Con-
celho, com a presença do pre-
sidente da Federação de An-
debol de Portugal (FPA), Mi-
guel Laranjeiro e de Joaquim
Escada, presidente da Associa-
ção de Andebol de Viseu (AAV).

O programa decorre nos
próximos dias 16, 17 e 18, com
a presença do secretário de es-
tado da juventude e desporto,
João Paulo Rebelo, a quem
cabe descerrar a lápide pelas
15h30 do dia 18. 

Pedro Mouro, vice-presi-
dente do município, lembrou
“que a construção do pavilhão
de Santa Cruz da Trapa vai per-
mitir que ali se pratique ande-
bol, basquetebol, futsal, ginás-
tica e outras actividades de pa-
vilhão”.

O autarca destacou o traba-
lho da Academia de Andebol
de S. Pedro do Sul, na pessoa
do presidente, José Pombal,
realçando que o clube “levou
o andebol a ser a modalidade
que mais cresceu no conce-
lho”. Elogiou a FPA “pela vinda
das selecções de Portugal e da
Roménia que vão fazer três jo-

gos permitindo que alunos e
jovens jogadores do concelho
possam interagir com atletas
nacionais e internacionais”. 

Pedro Mouro, desafiou o
presidente da FPA a trazer
“para o concelho a realização
de grandes eventos de ande-
bol”, acrescentando que “é um
investimento no interior que
deve ser olhado de igual modo
que o litoral”.

Concelho passa 
a ter cinco pavilhões

José Pombal, presidente da
Academia de Andebol, realçou
o empenho das entidades na
promoção do andebol, lem-
brando que o clube “tem a
competir onze equipas, graças
ao obreiro e 'motor'  Carlos Pi-
res que sem a sua dedicação
profissionalismo, não seria
possível levar por diante a evo-
lução da modalidade”. Recor-
dou que “há 30 anos o conce-
lho tinha um pavilhão e que
hoje são cinco, o que diz bem
do empenho da Câmara em

desenvolver o desporto no
concelho”

O Desporto como 
“veículo de promoção”

Joaquim Escada afirmou
que “o desporto tem de ser as-
sociado como veículo de pro-
moção dos concelhos, divul-
gando as potencialidades gas-
tronómicas e turísticas, com o
andebol a fazer a sua parte,
contando com o apoio da FPA
ao mantém a confiança nas ca-
pacidades da Associação e das
autarquias para a realização
dos eventos”.

“Temos de nos valorizar cada
vez mais e temos pessoas com
enorme capacidade, desde jo-
gadores, passando pelos diri-
gentes, clubes e autarquias
para o conseguir”, lembrou.
Joaquim Escada não deixou
passar a oportunidade para
agradecer “a disponibilidade
da FPA em aceitar o desafio da
Câmara Municipal em chamar
para o concelho eventos de
grande nível”. 

Na sua intervenção, Joaquim
Escada elogiou ainda a Acade-
mia de Andebol pelo “exce-
lente trabalho que está a de-
senvolver, graças ao empenha-
mento do presidente e do res-
ponsável pelas actividades,
Carlos Pires, jogadores e os
pais destes”.

Federação “não faz
divisões territoriais”

Miguel Laranjeiro, presi-
dente da Federação, mantém
que o organismo que lidera
“não faz divisões territoriais”,
garantindo que vai manter a
“descentralização de eventos
desde que existam condições
ideais para a sua efectivação”.

O responsável alertou para
o facto do desporto ser “uma
das componentes para uma
vida saudável, permitindo a in-
tegração social em igualdade,
entre o interior e o litoral”. 

O presidente da FPA disse
que “a presença das selecções
são o maior símbolo da mo-
dalidade em qualquer local”. |

Pavilhão inaugurado com
três dias de actividades
São Pedro do Sul Torneio com Portugal e Roménia em Juniores B Masculinos
e 2.ª Gala do Desporto marcam a abertura do Pavilhão de Santa Cruz da Trapa

Programa foi apresentado no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em S. Pedro do Sul

D.R.
Andebol
FPA

2.ª Gala do Desporto fecha o programa
HOMENAGENS Aprovei-
tando a inauguração do Pavi-
lhão Desportivo de Santa Cruz
da Trapa, a Câmara Municipal
de S. Pedro do Sul, vai organi-
zar a 2.ª Gala do Desporto do
concelho, precisamente no re-
ferido pavilhão, no último dia
do programa, ainda com hora
a confirmar.

O evento foi adiado para in-
tegrar o programa da inaugu-
ração da nova estrutura des-

portiva e encerra as festivida-
des. 

A cerimónia pretende home-

nagear todos os agentes que
se têm destacado para promo-
ver e dinamizar o desporto em

todo o concelho, em diversas
modalidades. |

Cerimónia no último dia mas com horário ainda por confirmar

D.R.

PROGRAMA

16/02 

10h30: Portugal-Roménia.

17/02

17h00: Portugal-Roménia. 

18/02

14h00: Portugal-Roménia;
15h30: Inauguração do Pavilhão.
(hora a confirmar): Gala do Desporto. Página 5
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Intervenção Social
com três mil
atendimentos
Rede Local de Viseu | P3

Lançado livro
sobre história 
recente do concelho
Mangualde | P8

Museu regista 
aumento de 20%
nos visitantes
Caramulo | P7

Novo sistema de
mobilidade arranca
em Armamar
Transportes urbanos | P7

Temperatura mínima deverá
atingir hoje os 3ºC negativos
Autoridades alertam para vafa de frio | P5

GNR detém mulher por suspeita
de violência doméstica Vítima é o pai | P9

Organização revelou ontem o primeiro nome do cartaz deste ano do certame. 
Filha de Elis Regina promete encher o Campo de Viriato com samba  Página 3

JOSÉ FONSECA

MARIA RITA ACTUA NA 
FEIRA DE SÃO MATEUS 
A 25 DE AGOSTO 

Escape Livre realiza
visitas encenadas
na cidade da Guarda
Centro histórico | P16

Selecção Sub-21
joga em Tondela
a 23 de Março
Futebol | P10

Pavilhão desportivo
inaugurado em
Santa Cruz da Trapa
São Pedro do Sul | P11

Álvaro Amaro
reeleito para
presidente dos ASD
Guarda | P9

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5435   6 DE FEVEREIRO DE 2018  TERÇA-FEIRA  |  0,65 €
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A7 Pavilhão inaugurado com três dias de actividades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/28849

 
O concelho de S. Pedro do Sul vai contar com mais uma infra-estrutura que permitirá aumentar a
capacidade de resposta à evolução desportiva.
 
A apresentação do programa da inauguração do Pavilhão de Santa Cruz da Trapa aconteceu no sábado
nos Paços do Concelho, com a presença do presidente da Federação de Andebol de Portugal (FPA),
Miguel Laranjeiro e de Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu (AAV).
O programa decorre nos próximos dias 16, 17 e 18, com a presença do secretário de estado da
juventude e desporto, João Paulo Rebelo, a quem cabe descerrar a lápide pelas 15h30 do dia 18.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Andebol

FC Porto-Sporting
joga-se hoje
O FC Porto, que partilha a liderança com o Ben-
fica (55 pontos), recebe hoje (20h30) o Sporting, 
que segue com menos um ponto e menos um jo-
go, em partida em atraso da 18.ª jornada do cam-
peonato de andebol. 
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Campeonato Madona) -
Jogo em atraso da 18.' 
jornada: FC Porto-Sporting, 
20h30, Dragão Caixa. 

1 Liga Jornada 
Aves-Boavista, 20h00. 

TÉNIS 

Torneio de Sófia 
(Bulgária), com 
a participação de João 
Sousa, a decorrer até dia 11. 

VOLEIROI 

1 Divisão - Jogo em atraso 
da 16.ajornada: Clube 
K-Fonte Bastardo,14h30, 
Complexo Desportivo das 
Laranjeiras. 
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Rui Silva, com a bola, perante Bosko Bjelanovic e Michal Kopco, num dos jogos da época passada 

Também há um dérbi em atraso 
Para além do FC Porto-Sporting desta noite, há um outro 
clássico por jogar neste Campeonato Nacional de 
andebol, também envolvendo os leões. Pela mesma 
razão - na altura tinha jogadores ao serviço das seleções 
-, o conjunto de Hugo Canela adiou a receção ao Benfica, 
jogo que fechará a zo.a jornada e que será disputado a 14 
de fevereiro, uma quarta-feira. Ainda pelo mesmo 
motivo, o Sporting tem igualmente por cumprir o 
compromisso referente aos oitavos de final da Taça de 
Portugal, a jogar com o Santo Tirso a zi de fevereiro. 

" s Acaba esta noite (20h30), no Dragão Caixa, a 18.a  jornada do Campeonato Nacional, com 
o PC Porto a receber o Sporting, em partida importante para as contas do topo da classificação 

que vale liderança 
FC Porto e Sporting 
encontram-se esta noite 
no Dragão Caixa, com 
ambas as equipas a 
espreitarem a liderança do 
campeonato, à partida para 
este jogo ocupada pelos 
a 7ni s e brancos 

RUIGUMEARASS 
••• FC Porto e Sporting acer-
tam contas esta noite, a partir 
das 20h30, no Campeonato 
Nacional de andebol, encer-
rando a 18. a  jornada com uma 
partida em atraso porque, à 
data em que aquela se jogou, 
os leões tinham três atletas ao 
serviço das respetivas sele-
ções: Aljosa Cudic e Frankis 
Carol, pelo Catar, no Campeo-
natoAsiático; eJanko Bozovic, 
pela Áustria, no Europeu, 
onde também estava Matevz 
Skok, pela Eslovénia, entre-
tanto contratadopelos verdes 
e brancos. . 

Será umjogo que oporá o me-
lhor ataque, o do Sporting, 
com 656 golos (média de 34,5 
por encontro), à melhor defe-
sa, a do FC Porto, que apenas 
consentiu 447 bolas (média de 
22,3) e que terá influência na 
liderança do campeonato, 
ocupada pelos port!istas, com 
20 partidas, sendo que os lis-
boetas têm menos um ponto 
e uma partida ainda por jogar 
(ver caixa). 

"Espero, sobretudo, que jo-
guemos frente ao Sporting 
como jogámos na segunda 
parte contra o Arsenal. Sofre-
mos apenas quatro golos em 
30 minutos. Temos de jogar 
assim desde o início", disse 
Cuni Morales, citado pelo site 
do FC Porto. "É motivador en-
trarmos neste jogo em primei-
ro lugar, mas o mais importan-
te é que vamos jogar em nossa 
casa e, em nossa casa, quem 
manda somos nós. Essa é a 
maior motivação que pode-
mos ter", continuou o lateral-
direito cubano, terminando: 

"Está tudo a nosso 
favor e só temos de 
o confirmar dentro 
'do carnno" 
Cind Morales 
Lateral-direito do Sporting 

"Esperamos um 
jogo complicado. 
Vamos jogar numa 
casa muito difícil" 
Edmihmea Araújo 
Lateral-esquerdodoSporting  

CAMPEONATO NACIONAL 

s _ E=iCA,LAn 
J v E D M-S P 

t° FC Porto 20 17 1 2 616-447 55 
2.° Benfica 20 17 1 2 613-475 55 
3.° Sporting 19 17 1 1 656-463 54 
4,0  ABC 21 14 3 4 607-516 52 
5.° Avanea 21 13 2 6 602577 49 
6.° 8elenenses 21 121 8 567-567 46 
7.° libtlekaSAD 21 11 1 9 594-568 44 
8°. Aguas Santas 21 101 10 571-542 42 
9 Roa Hora 71 7 1 13 565-618 36 
10.* ISMAI 21 6 1 14 515-558 34 
11.° AC Fafe 21 4 2 15 522-605 31 
12." Arsenal 21 4 1 16 495-650 30 
13.96co Andebol 21 22 17 517-669 27 
14„05.1013erriardo 21 1 2 18 457 632 25 

Hoje, dia 6de fevereiro 
FC Poeto-Sporting (20h30) 

..1TP11.50 20. 
Ouarta-feira, dlat4 de fevereiro 

Sporting-6er~ (1%130) 

-n.« 
Armnhà. dia 7de fevereiro 
Madeira SAD-Avanca (19h00) 
Boa Hora-Benfica (21h00) 

çáhado, dia 10 de fevere,ro 
Xko Andebol-AC Falo (18h00) 
ABC-Belenenses (17h00) 
SioBarnardo-Arscrul (18h00) 
SportIng-ISMAI (15h00) 
Fe Porto-Águas Santas (18h30) 

"Está tudo a nosso favor e só 
temos de o confirmar dentro 
do campo." 

Do lado do Sporting, que não 
vence numa visita ao FC Porto 
há 31 jogos (30 derrotas e um 
empate) - a última vitória leo-
nina foi a 26 de fevereiro de 
2000, no Pavilhão Rosa Mota, 
por 22-23 -, Edmilson Araújo 

garantiu que "a equipa está 
muitomotivada"equer"sairdo 
Dragão Caixa com os três pon-
tos". O lateral-esquerdo, tam-
bém em declarações ao site do 
seu clube, referiu ainda esperar 
"um jogo muito complicado", 
admitindo: "Vamosjogar numa 
casa muito dificil. "Vamos lá fa-
zer o nosso trabalho." 
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«Ao 
DE NOVO 
NA PÓVOA 
Portugal-Sérvia, da segunda 
mão do play-off de acesso ao 
Mundial de andebol de 2019 
, será no Pavilhão Municipal 
da Póvoa de Varzim 

imos Depois do sucesso nos 
jogos da fase de pré-apuramen-
to, no inicio do mês passado, a 
Seleção Nacional voltará a jo-
gar na Póvoa de Varzim. Na 
continuidade, agora será a se-
gunda mão do play-off de qua-
lificação para o campeonato do 
mundo de andebol de 2019, 
que Portugal disputará com a 
Sérvia. O JOGO sabe que a or-
ganização anterior foi alvo de 
grandes elogios e que a Câmara 
da Póvoa de Varzim também 
gostou muito de receber a Se-
leção, acabando por ser natural 
o retomo da equipa de Paulo 
Jorge Pereira à Póvoa. Recorde-
se que Portugal joga primeiro 
nos balcãs, entre os dias 8 e 10 
de junho, e depois atuará em 
casa, entre 12 e 14. -RA. 
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Miolo %danai CLI Faie) - F C POn0-5Portng (20 30). 
Futebol - Liga- Aves-Boavista (20) 
A. F. Porto - lotando- L'Oloblo St'oe 1- BC~sta-Arcureio (20 - Bessa) 
~4- 1' Ololoio Nacional Faio) - CU* K-Fonie Bastardo (15 30) 
Dboroos - Futebol - As 15 horas, sorteios das segundas fases dos campeonatos racionas de lunlores A da 
1'e2' Ov,s0es bem como do pay -o/, dos fiarmos de knores B e C. na sede da federaçâa em Ocras 
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TELEVISÃO 

20.00 DIRETO SPORT TVi 

Futebol: 
Desp. Aves-Boavista 

Afundada no último lugar da liga, 
a formação de Vila das Aves procura 
desesperadamente um bom resulta-
do contra uma equipa que ocupa a 
primeira metade da tabela.  

20.30 DIRETO PORTO CANAL 

Andebol: 
FC Porto-Sporting 

Os dragões lideram o campeona-
to, mas o Sporting está apenas a um 
ponto do rival e conta ainda com um 
jogo em atraso. Um clássico que pro-
mete, no Dragão Caixa. 

Clássico da Taça 
em destaque 
LA  O FC Porto recebe amanhã o Sporting, 
em jogo da primeira mão das meias-finais 
da Taça de Portugal. A antevisão ao clássi-
co em 'Hora Record', com apresentação do 
jornalista David Novo. 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 20,71 x 7,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73461872 06-02-2018

AND EBOL ANDEBOL 
t8.' jornada 

FC PORTO 20h30 SPORTING 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVED GM GS 

Og FC PORTO 55 20 17 1 2 616-447 
0213ENFICA 55 20 17 1 2 613-475 
°SPORTING 54 19 17 1 1 656-463 

Liderança em jogo no Dragão Caixa 
la 01º lugar no campeonato na-
cional decide-se hoje no Dragão 
Caixa, onde se defrontam FC Por-
to e Sporting, em jogo em atraso da 
18' jornada. A equipa azul ebranca 
parte na frente (55 pontos), com 
mais um ponto que os leões (54), 
que, depois de cumprido o encon-
tro desta noite (20h30), fica ainda 
com um a menos que dragões, o 
dérbi com o Benfica, também em 
atraso, relativo à 20º jornada e 
agendado para o dia 14 deste mês. 

"A equipa está muito motivada. 
Queremos sair do Dragão Caixa 
com os três pontos" começou por 
dizer Edmilson Araújo, ao site do 
clube. "Esperamos um jogo muito 
complicado. Vamos jogar numa 
casa muito difícil", reconhece 
ainda o lateral do Sporting. 

Mas os anfitriões não querem 
deixar a condição em que agora se 
encontram. "A motivação da 
equipa para estes jogos está a 110 
porcento. Estamos com boas sen- 

sações e a motivação é alta. É um 
clássico, um jogo no qual se joga a 
liderança do campeonato. A nossa 
concentração está no máximo", O9  ABC 52 21 14 3 4 607-516 

destacou Yoel Morales em decla - 02  AVANCA 49 21 13 2 6 602-577 

rações ao site do PC Porto. 
Na primeira volta do campeo-

nato, na 54  jornada, no primeiro 
clássico disputado no Pavilhão 
João Rocha, o Sporting saiu derro-
tado por 26 -23, resultado que os 
leões desejam hoje certamente re- 
tificar. o (152 S. BERNARD025 21 1 2 18 457-632 

BEIENEMES 46 21 11 1 8 567-567 
Og MAD. SAD 44 21 11 1 9 594-568 
024. SANTAS 42 21 10 1 10 571-542 
Og BOA HORA 36 21 7 1 13 565-628 
09  MAIA I SMA I 34 21 6 1 14 515-558 
09 AC FAFE 31 21 4 2 15 522-605 
& ARSENAL 30 21 4 1 16 495-650 
02XICOAND. 27 21 2 2 17 517-669 
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Estreia absoluta no Pavilhão João Rocha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a8883f4

 
Entre o piso e as bancadas, o recinto leonino terá capacidade para receber cerca de 4 mil pessoas
 
Depois do Multisusos de Alvalade (recinto no qual estiveram perto de 730 pessoas na última
assembleia geral do Sporting), agora é a vez do Pavilhão João Rocha estrear-se nestas 'andanças'.
Aliás, a data para a próxima AG leonina não foi escolhida ao acaso: nenhuma das modalidades joga
em casa no fim de semana de 17 e 18 de fevereiro. O voleibol joga nas Caldas da Rainha no dia 16; o
andebol vai a Braga defrontar o Arsenal no dia 17; o hóquei em patins joga em França, para a Liga
Europeia, frente ao Quevert; e, por fim, o futsal sportinguista só regressa a 24 de fevereiro, devido à
presença da Seleção Nacional no Europeu da modalidade, na Eslovénia.
 
No entanto, ao contrário do que aconteceu na última AG - na qual foi necessário ir buscar mais
cadeiras devido à inesperada afluência -, o Pavilhão João Rocha está preparadíssimo para receber
perto de 4 mil sócios leoninos: cerca de 2 mil na quadra de jogo e mais 2 mil (ou até mais) se for
necessário abrir as bancadas.
 
De acordo com informações recolhidas por Record, os responsáveis leoninos estão a contar com a
maior afluência da história do clube a uma AG. Os temas em discussão já criaram algumas cisões e a
verdade é que, depois da polémica dos últimos dias, o interesse na reunião magna do Sporting
aumentou de forma exponencial.
 
Refira-se que esta AG 'encaixará' entre dois encontros importantes para o Sporting: a visita a Astana
(dia 15), na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa e a deslocação ao 'aflito' Tondela, em jogo a
contar para a 24ª jornada do campeonato (dia 19).
 
2018/02/06
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Liderança vai a jogo no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a203f2f8

 
Equipas estão separadas por um ponto
 
O primeiro lugar no campeonato nacional decide-se esta terça-feira no Dragão Caixa, onde se
defrontam FC Porto e Sporting, em jogo em atraso da 18ª jornada. A equipa azul e branca parte na
frente (55 pontos), com mais um ponto que os leões (54), que, depois de cumprido o encontro desta
noite (20h30), fica ainda com um a menos que dragões, o dérbi com o Benfica, também em atraso,
relativo à 20º jornada e agendado para o dia 14 deste mês.
 
"A equipa está muito motivada. Queremos sair do Dragão Caixa com os três pontos" começou por
dizer Edmilson Araújo, ao site do clube. "Esperamos um jogo muito complicado. Vamos jogar numa
casa muito difícil", reconhece ainda o lateral do Sporting.
 
Mas os anfitriões não querem deixar a condição em que agora se encontram. "A motivação da equipa
para estes jogos está a 110 por cento. Estamos com boas sensações e a motivação é alta. É um
clássico, um jogo no qual se joga a liderança do campeonato. A nossa concentração está no máximo",
destacou Yoel Morales em declarações ao site do FC Porto.
 
Na primeira volta do campeonato, na 5ª jornada, no primeiro clássico disputado no Pavilhão João
Rocha, o Sporting saiu derrotado por 26-23, resultado que os leões desejam hoje certamente retificar.
 
2018/02/06
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Estreia absoluta no Pavilhão João Rocha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/estreia-absoluta-no-pavilhao-joao-rocha

 
Por RecordDepois do Multisusos de Alvalade (recinto no qual estiveram perto de 730 pessoas na
última assembleia geral do Sporting), agora é a vez do Pavilhão João Rocha estrear-se nestas
'andanças'. Aliás, a data para a próxima AG leonina não foi escolhida ao acaso: nenhuma das
modalidades joga em casa no fim de semana de 17 e 18 de fevereiro. O voleibol joga nas Caldas da
Rainha no dia 16; o andebol vai a Braga defrontar o Arsenal no dia 17; o hóquei em patins joga em
França, para a Liga Europeia, frente ao Quevert; e, por fim, o futsal sportinguista só regressa a 24 de
fevereiro, devido à presença da Seleção Nacional no Europeu da modalidade, na Eslovénia.No entanto,
ao contrário do que aconteceu na última AG - na qual foi necessário ir buscar mais cadeiras devido à
inesperada afluência -, o Pavilhão João Rocha está preparadíssimo para receber perto de 4 mil sócios
leoninos: cerca de 2 mil na quadra de jogo e mais 2 mil (ou até mais) se for necessário abrir as
bancadas.De acordo com informações recolhidas por Record, os responsáveis leoninos estão a contar
com a maior afluência da história do clube a uma AG. Os temas em discussão já criaram algumas
cisões e a verdade é que, depois da polémica dos últimos dias, o interesse na reunião magna do
Sporting aumentou de forma exponencial.Refira-se que esta AG 'encaixará' entre dois encontros
importantes para o Sporting: a visita a Astana (dia 15), na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga
Europa e a deslocação ao 'aflito' Tondela, em jogo a contar para a 24ª jornada do campeonato (dia
19).
 
06:06
 
06:06
 Record
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