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FC Porto x Sporting - Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b76a3cc7-3c67-49aa-9cf2-

e4ce8a33c0e5&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No Campeonato Nacional de Andebol, o Sporting venceu o Porto por 25-31.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-02-07 09:46
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_ A figura 
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. SPORTING  111  CUDIC 
AIJOSA 

--> Fez 10 defesas e esteve seguro 
na baliza do Sporting. Hugo Canela ga-
rantiu que «são precisos dois excelen-
tes guarda-redes». «Face à lesão do 
Asanin, trouxemos o Skok mas não por 
não acreditarmos no Cudic», juntou. Re-
cente vencedor da Taça da Ásia pelo Ca-
tar, Cudic foi a última barreira leonina. 

Edmilson Araújo bem-sucedido na tentativa de 'furar' a oposição portista e rematar à baliza guardada por Hugo Laurentino 

CLASSIFICAÇÃO 

-, Andebol 1 —> 18.' Jornada 

FC Porto - Sporting 25-31 
-) 22' Jornada 
Madeira SAD- Avanca Hoje, 19.00 h 
Boa Hora-Benfica Hoje, 21.00 h 
Sporting - ISMAI 10 low.,15.00 h 
ABC-Belenenses 10 fev., 17.00 h 
Xico Andebol-AC Fafe 10 fev., 18.00 h 
São Bernardo - Arsenal Devesa 10 fev.,18.00 h 
FC Porto - Aguas Santas, 10 fev., 18.30 h 

J VED G P 
1 SPORTING 20 17 1 2 616-447 57 
2  FC Porto 21 17 1 3 641-478 56 
3  Benfica 20 17 1 2 613-475 55 
4 ABC 21 14 3 4 607-516 52 
5  Avanca 21 13 2 6 602-577 49 
6 Belenenses 21 12 1 8 567-567 46 
7  Madeira SAD 21 11 1 9 594-568 44 
8  Águas Santas 21 10 1 10 571-542 42 
9  Boa Hora 21 7 1 13 565-628 36 

1015MAI 21 6 1 14 515-558 34 
11 AC Fafe 21 4 2 15 522-605 31 
12  Arsenal Devesa 21 4 1 16 495-650 30 
13  Xico Andebol 21 2 2 17 517-669 27 
14  São Bernardo 21 1 2 18 457-632 25 

Leões demoraram 18 anos 
a dar a volta ao indomável 
Sporting não vencia em casa do FC Porto desde o longínquo fevereiro do ano 2000  o  Sem 
desperdiçar vantagens no marcador e com Cudik e Skok a somar defesas isolou-se na frente 

Por 

HUGO COSTA 

UASE 18 longos anos 
passaram sem que o 
Sporting conseguisse 
vencer o FC Porto em 
casa destes. É necessá-

rio recr até ao dia 26 de feverei-
ro de 2000, em pleno Rosa Mota, 
para se ver a última vitória leoni-
na antes de um jejum longo, só 
ontem terminado. Os dragões são 
indomáveis em casa, diga-se. Bas-
ta ver os números do Dragão Cai-
xa para se perceber o quão segura 
é a fortaleza portista, mas com a 
segurança defensiva do Sporting 
e com um Carlos Ruesga eficaz, 
tudo mudou. O espectro da tem-
porada passada, quando os lisboe-
tas lideravam ao intervalo e acaba-
ram por perder o jogo, não teve o 
mesmo final, porque Cudic pri-
meiro e Skok depois travaram as 
investidas azuis e brancas. 

E a primeira parte foi demons-
tradora dessa diferença: Lauren-
tino fez duas defesas, Cudic parou 
6. Defensivamente o Sporting con-
seguiu encontrar antídoto para a 
velocidade de execução dos late-
rais da casa e ofensivamente con-
tornou o 6x0 portista, criando dú- 

ANDEBOL — ANDEBOL 1-18.'JOR. 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

FC PORTO • SPORTING 

-~11

 31 
9 INTERVALO 15 

Hugo Laurentino (GR) Aljosa Cudic (GR) 
Sérgio Morgado (GR) Matevz Skok (GR) 
Victor Iturriza (4) Pedro Valdés (3) 
Nikola Spelic (1) Pedro Portela (4) 
Yoel Morales (1) Michal Kopco (1)  
Miguel Martins (7) Bosko Bjelanovic  
Angel Hernández (3) Cláudio Pedroso (2) 
Rui Silva (6) Carlos Ruesga (9) 
Daymaro Salina (2)  Frankis Carol  
Jose Carrillo Pedro Solha 
Diogo Branquinho (1) Tiago Rocha (2) 
António Areia Carlos Carneiro (2) 
André Gomes Francisco Tavares 
Miguel Alves Edmilson Araújo (2)  
Aleksander Spende Ivan Nikcevic (4) 

Felipe Borges  

LARS WALTHER HUGO  CANELA 

ÁRBITROS 
Daniel Martins e Roberto Martins (Leiria) 

vidas no bloco central que não 
ajudou os guarda-redes. O trei-
nador do FC Porto, Lars Walther, 
esgotou dois descontos de tempo 
na 1.a parte! 

Com 9-15 iniciou-se a 2.ª par-
te e os leões até marcaram primei-
ro, com Rui Silva e Miguel Martins 
a conseguirem encontrar espaços, 
bem como Iturriza, e a diferença foi  

baixando até aos 3 golos, 17-20. 
Contudo, a paragem pedida pelo 
técnico Hugo Canela deu frutos 
perante o 5+1 portista, apostando 
no 2x2 ou no lx1 e o Sporting foi 
conseguindo marcar golos numa 
segunda parte com 32 (16 para 
cada) . A 10 minutos do fim e de-
pois do 21-24, o novo reforço leo-
nino Skok entrou em ação ao de-
fender um livre de 7 metros de 
Miguel Martins e a estocada final 
deu-se com duas defesas quase se-
guidas que impediram o FC Porto 
de chegar aos 24-27 a pouco me-
nos de 3 minutos do fim. Na res-
posta, golo de Carneiro e o fim da  

Têm a palavra 

DESILUDIDO 

A diferença fez-se nos guarda-redes. 
Na 1.' parte fizemos 2 [defesas], na 2.a 4, 
assim dificilmente se ganham jogos des-
tes. Estou desiludido, tivemos demasiado 
respeito pelo Sporting. Não temos de ter 
medo deles, quando pensamos em não 
cometer erros, é certo que os vamos 
cometer. Foi assim ala parte 

LARS WALTHER 
Treinador do FC porto 

ESPECIAL 

Lutámos muito, quisemos muito 
contra a melhor defesa do campeonato. 
O FC Porto tem excelente equipa, não 
conseguimos nada a não ser a vitória, da 
mesma forma que eles não perderam 
nada. Vir aqui ganhar é especial porque é 
um campo difícil e um adversário direto. 
Saio feliz porque os jogadores acreditaram 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

maldição de 18 anos, quase inédi-
ta em Portugal num clássico entre 
estes clubes. 

Hoje tem início a 22.a jornada 
com o Madeira SAD-Avanca (19h) 
e o Boa Hora-Benfica (21h). 
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ANDEBOL 
LEÃO VENCE CLÁSSICO 
O Sporting venceu ontem fora 
o FC Porto, por 31-25, e assu-
miu a liderança do campeona-
to nacional de andebol. Os 
leões terminaram um jejum de 
18 anos sem vitórias na condi-
ção de visitantes em jogos com 
o FC Porto. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O seleccionador nacional de an-
debol, Paulo Jorge Pereira, con-
vocou o guarda-redes do Fer-
mentões, Francisco Oliveira, e o
pivot do ABC, Diogo Silva, para
o estágio de 12 a 18 de Fevereiro
em S. Pedro do Sul. 

A equipa nacional de juniores
B de andebol, que se prepara pa-
ra a fase final do Campeonato da
Europa sub-18,  vai participar no
Torneio Internacional de Santa
Cruz da Trapa, que se realiza em
São Pedro do Sul, contemplando
três jogos com a Roménia nos
dias 16, 17 e 18, todos com
transmissão em directo pela An-
debol TV. 

Com quatro convocados cada
um, Benfica e FC Porto são os
clubes que mais jogadores vão
fornecer à selecção, seguidos do
Sporting com três e Águas San-
tas com dois.

Eis os 16 escolhidos de Paulo
Jorge Pereira:

Guarda-redes - Carlos Oliveira
(FC Porto) e Francisco Oliveira
(Fermentões).

Ponta esquerda - Filipe Morais
(FC Porto) e Fábio Teixeira

(Águas Santas).
Lateral esquerdo - Salvador

Salvador (Sporting) e Tiago
Costa (Benfica).

Lateral esquerdo/central - Mar-

tim Costa (FC Porto)e Joel Ri-
beiro (Sporting).

Central - Miguel Neves (Águas
Santas).

Lateral direito - Gonçalo No-

gueira (Benfica) e Joaquim Na-
zaré (Benfica).

Ponta direita - Diogo Alves
(Sporting) e Daniel Vieira
(Avanca).

Pivot - Tiago Sousa (FC Por-
to), Nuno Martins (Benfica) e
Diogo Silva (ABC). 

O último jogo entre Portugal e
Roménia, a 18 de Fevereiro,
marcará a inauguração do Pavi-
lhão Municipal de Santa Cruz da
Trapa. 

Após o jogo, com início mar-
cado para as 14 horas, terá lugar
a inauguração oficial, que conta-
rá com a presença do Secretário
de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo Rebelo. 

Francisco Oliveira e Diogo Silva
convocados à selecção sub-18 
EQUIPA NACIONAL DE ANDEBOL SUB-18 prepara Campeonato da Europa em três jogos com selecção
da Roménia e termina a inaugurar um pavilhão.

DR

Francisco Oliveira, guarda-redes do Fermentões, volta à selecção nacional

+ calendário
O  Torneio Internacional de
Santa Cruz de Trapa prevê
três jogos entre Portugal e
Roménia, segundo o
calendário seguinte:

16/2 às 10.30 horas
17/2 às 17 horas
18/2 às 14 horas
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ANDEBOL
| Redacção | 

Aproximadamente 420 atletas,
num total de 21 equipas, vão
participar no XIV Torneio de
Andebol Feminino Prof. Manuel
Ribeiro, que vai ter lugar já no
próximo fim-de-semana, no
concelho de Esposende.

A competição é organizada
conjuntamente pela Câmara Mu-
nicipal de Esposende e Centro
Social da Juventude de Mar,
com a colaboração da Associa-

ção de Andebol de Braga.
Além dos escalões de forma-

ção infantis, iniciados e juvenis,
esta edição vai ser disputada
também ao nível de veteranos,
estando representados os clubes
Juvmar, Maiastars, Cale, Didá-
xis, ABC, Xico Andebol, CD
Feirense e AC Lusitanos.

Os jogos, com entrada livre,
decorrerão entre as 8.30 horas e
as 18 horas, nos Pavilhões do
Centro Social da Juventude de
Mar, da Escola Básica António
Correia de Oliveira e da Escola

Secundária Henrique Medina.
O jogo inaugural do Torneio te-

rá lugar na sexta-feira, às 22 ho-
ras, no Pavilhão do Centro So-
cial da Juventude de Mar, no
escalão de Veteranos, entre o
Cale e o AC Lusitanos. 

As finais estão agendadas para
segunda-feira, a partir das 15 ho-
ras, no Pavilhão do Centro So-
cial da Juventude de Mar, sendo
que a cerimónia de entrega de
prémios decorrerá pelas 19h00.

O Torneio de Andebol Femini-
no Prof. Manuel Ribeiro enqua-

dra-se no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo de
Esposende  no que se refere ao
fomento da prática de andebol
feminino, ao nível do desporto

de formação, dando visibilidade
a uma modalidade que tem o
Centro Social da Juventude de
Mar como expoente máximo da
modalidade no concelho.

Em Esposende, competição decorre de sexta até segunda-feira

Torneio Prof. Manuel Ribeiro movimenta 
420 jogadoras das infantis às veteranas

DR

Andebol feminino em Esposende mantém viva memória de Manuel Ribeiro
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Play-off
Portugal recebe 
na Póvoa de Varzim
selecção da Sérvia
Vai ser na Póvoa de Varzim que a
selecção nacional de andebol
sénior decide, no segundo jogo
contra a Sérvia, o play-off de
qualificação para o campeonato
do mundo, avançou ontem o
jornal ‘O Jogo’. 

A escolha decorre da avaliação
positiva que a Federação Portu-
guesa de Andebol fez à organi-
zação da poule de acesso ao
play-off, que decorreu em Ja-
neiro na Póvoa de Varzim, onde
Portugal terminou em primeiro
lugar do grupo 4, após superar
Chipre, Kosovo e a Polónia,
adianta aquela publicação. 

O guardião do ABC, Humberto
Gomes, foi um dos elementos
em destaque.

O play-off é disputado em
duas mãos.  Portugal vai jogar
o encontro da primeira mão
na Sérvia entre 8 e 10 de Junho
e depois a segunda mão na
Póvoa de Varzim, entre os dias
12 e 14 de Junho. 

§mundial

DR

Humberto Gomes na selecção
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Artística
defronta hoje
o Madeira SAD
no Funchal

A Artística de Avanca vai tentar,
hoje, no Funchal, frente ao Ma-
deira, consolidar o quinto lugar
no Campeonato Nacional de
Andebol 1, em jogo antecipado
da 22.ª jornada. Com 49 pon-
tos, a formação orientada por
Carlos Martingo vai querer au-
mentar distâncias para os mais
directos perseguidores e, em
caso de vitória, poderá iagular,
ainda que à condição, o ABC
na tabela classificativa.

O treinador da equipa avan-
canense, em declarações ao
“site” da Federação Portuguesa
de Andebol, persdpectiva “um
jogo entre duas boas equipas
e no qual as duas vão querer
ganhar. Vai ser um jogo impor-
tante para a definição dos seis
primeiros lugares. Espero que
seja um bom jogo”.

No Funchal, e com transmis-
são em directo na Andebol TV,
a partir das 19 horas, antevê-
se uma partida muito dispu-
tada, entre duas equipas que
lutam para garantir um lugar
no Grupo A da fase final, daí
que só a vitória interesse às
duas formações. Será um dos
dois jogos antecipados da ron -
da 22, já que às 21 horas se ini-
cia o Boa Hora-Benfica, encon-
tro igualmente com transmis-
são na Andebol TV. |

Andebol
Campeonato Nacional 1
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Estudantes perdem
em Castelo Branco

ARQUIVO

A Académica sofreu novo de-
saire no Nacional da 2.ª Divisão
ao perder por 31-26, em Castelo
Branco, frente ao Albicastrense,
num jogo em que os estudan-
tes revelaram falta de eficácia
e cometeram várias falhas téc-
nicas.

A AAC entrou mal no desafio,
de tal modo que esteve quase
cinco minutos sem marcar.
Apesar desse arranque em fal -
so, conseguiu recuperar e ao
intervalo perdia por apenas
dois golos: 12-10. 

O começo do segundo
tempo também não foi bom e
os anfitriões aproveitaram para
se distanciarem. A turma de
Coimbra voltou a reagir, recu-
perou, só que quando estava
perto de chegar à igualdade, al-
gumas perdas de bolas algo in-
fantis levaram a que o esforço
fosse em vão. Além disso, num
jogo marcado por a equipa da
casa não ter registado uma úni -
ca exclusão de dois minutos, a
Académica acabou por ser
mais penalizada com o cartão
vermelho aplicado a Oleksan-
der Podolskyi. Em termos in-
dividuais destaque para os no -
ve golos apontados pelo “capi-
tão” Luís Santos.

No sábado, os academistas
recebem a visita do Sismaria,
pe las 18h00, no Pavilhão 1 do
Estádio Universitário de Coim-
bra.

Entretanto, os bambis parti-
ciparam no 1.º Encontro da As-
sociação de Andebol de Aveiro.
Os quatro jogadores disponí-
veis registaram uma vitória, um
empate e três derrotas. A equipa
de veteranos, por seu turno,
teve oportunidade de jogar e
conviver frente ao Estarreja. |

Académica foi ineficaz

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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Madeira SAD com duelo 
importante esta noite 

iFami Li sp„ 

Madeirenses recebem esta noite, pelas 19 horas, a visita do Avanca. 

Para além da partida desta noite vação que se vive no plantel, po-
relembre-se que SAD madeirense derá ser um forte indicativo para 
irá logo a seguir rumo à Eslová- que logo à tarde, no Pavilhão do 
quia, onde domingo actua frente Funchal, os adeptos possam assis-
ao Bystrica, em jogo relativo à pri-  tir a um grande espectáculo e um 
meira mão dos quartos-de-final Madeira Andebol empenhado em 
da Taça Challenge. somar os três pontos. 

Dificuldades à parte, o facto do Com 21 jornadas, o Avanca se- 
Madeira SAD registar à entrada gue na quinta posição com 49 
de 2018 cinco vitórias consecuti-  pontos, enquanto a formação in-
vas e com números bem revelado-  sular é sétima classificada com 44 
res do momento de grande moti-  pontos. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

É uma 'espécie' de equipa B do FC 
Porto o plantel que, esta noite, às 
19 horas, o Avanca irá apresentar 
no Pavilhão do Funchal para de-
frontar os madeirenses do Madei-
ra Andebol SAD, em jogo anteci-
pado da 22.a jornada da fase regu-
lar do campeonato nacional da I 
Divisão de andebol masculino. 

Com sete elementos do plantel 
emprestados pelo FC Porto, o 
Avanca, que esta temporada in-
gressou na I Divisão, acaba por ser 
nesta altura da prova uma das 
grandes surpresas da competição, 
estando à beira de obter o passa-
porte para a fase final. 

Um quadro que vai merecer por 
parte de toda a estrutura do Ma-
deira Andebol SAD urna redobra-
da atenção e determinação, num 
encontro que se prevê de extrema 
dificuldade para a equipa da casa, 
não só pelo valor do seu opositor, 
mas sobretudo porque também 
nesta altura da temporada, em 
particular este mês de Fevereiro, o 
grupo de trabalho está confronta-
do com uma carga competitiva de 
grande responsabilidade. 

Página 9



A10Andebol: Nacional / FC Porto -- Sporting (declarações)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2b735d0

 
2018-02-06 23:59
 
Declarações no final do encontro FC Porto-Sporting (25-31), da 18.ª jornada do campeonato nacional
de andebol da primeira divisão, disputado hoje no Dragão Caixa, no Porto:
 
Lars Walther (treinador do FC Porto): "As grandes figuras do jogo foram os guarda-redes do Sporting.
Estou um pouco desapontado, porque fomos muito estáticos no início do encontro.
 
O Sporting foi mais inteligente do que nós e não conseguimos fazer-lhes frente na primeira parte.
Temos de os respeitar.
 
Às vezes isto acontece. Infelizmente, foi o que hoje aconteceu. Estamos todos tristes, mas
prometemos que vamos voltar ao nosso nível para dar alegrias aos nossos adeptos".
 
Hugo Canela (treinador do Sporting): "Somos uma equipa de guerreiros. Hoje fomos nós que não
sofremos mais do que 25 golos, quando habitualmente é o FC Porto que consegue isso porque defende
muito bem.
 
Fomos uma equipa muito personalizada, com garra e com muito caráter. Conseguimos ter uma defesa
pró-ativa, o que nos permitiu ganhar muitas bolas.
 
Vir aqui ganhar é especial porque este é um pavilhão muito difícil. Ganhámos apenas três pontos.
Falta muito campeonato. Foi só mais um degrau que subimos para chegar ao cimo da escada".
 
Lusa
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andebol: i divisão

Sporting venceu
no Dragão
O Sporting venceu, ontem, o FC Porto por 31-25, 
em encontro em atraso da 18.ª jornada do cam-
peonato nacional de andebol da primeira divi-
são, disputado no Dragão Caixa, e isolou-se na 
liderança da tabela classificativa.

Com nove golos, Carlos Pasarin foi o melhor 
marcador do Sporting, que ao intervalo já vencia 
por 15-9, vantagem que conseguiu gerir bem na 
segunda parte (16-16), colocando assim um pon-
to final numa série de 17 jogos sem perder por 
parte do FC Porto. De resto, na primeira volta, 
os "dragões" tinham vencido no Pavilhão João 
Rocha por 26-23

Com este resultado, o Sporting — que tem 
menos um jogo disputado que o conjunto por-
tista — assume a liderança da classificação, com 
57 pontos, mais um ponto que o FC Porto (2.º) e 
mais dois que o Benfica (3.º). 

Sporting e Benfica acertam calendário no dia 
14 de fevereiro, quando os dois se defrontarem 
no Pavilhão João Rocha.
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Entre 9 e 12 de fevereiro

Torneio "Manuel Ribeiro"
leva andebol a Esposende

M
ais de 400 atletas, 
em representação 
de 21 equipas, vão 
participar no XIV 

Torneio de Andebol Fe-
minino Prof. Manuel Ri-
beiro, que decorrerá entre 
os próximos dias 9 e 12 de 
fevereiro, no concelho de 
Esposende.

A competição é organi-
zada pela Câmara de Es-
posende e Centro Social 
da Juventude de Mar, com 
a colaboração da Associa-
ção de Andebol de Braga.

Além dos escalões de 
formação infantis, iniciados 
e juvenis, esta edição vai ser 

disputada também ao nível 
de veteranos, estando re-
presentados os clubes JU-
VMAR, Maiastars, Cale, Di-
dáxis, ABC, Xico Andebol, 
Feirense e AC Lusitanos.

Os jogos, com entrada 
livre, decorrerão entre as 
8h30 e as 18h00, nos Pavi-
lhões do Centro Social da 
Juventude de Mar, da Es-
cola Básica António Correia 
de Oliveira e da Escola Se-
cundária Henrique Medina.

O jogo inaugural  terá 
lugar no dia 9, às 22h00, 
no Pavilhão do Centro So-
cial da Juventude de Mar, 
em Veteranos, entre o CA-

LE e o AC Lusitanos. As fi-
nais estão agendadas para 
o dia 12, a partir das 15h00, 
no Pavilhão do Centro So-
cial da Juventude de Mar. 
A cerimónia de entrega de 
prémios está agendada pa-
ra as 19h00.

O torneio de andebol 
feminino Prof. Manuel Ri-
beiro enquadra-se no Plano 
Estratégico de Desenvolvi-
mento Desportivo de Espo-
sende (PEDDE), nomeada-
mente no que se refere ao 
fomento da prática de an-
debol feminino, ao nível do 
desporto de formação, dan-
do visibilidade a uma mo-

dalidade que tem o Centro 
Social da Juventude de Mar 
como expoente máximo da 
modalidade no concelho.
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A E\ 

Campeonato Nacional -
Jogos antecipados da 22.3  
jornada Madeira 
SAD Avanca,19h00; Boa 

Hora-Benfica, 21h00. 

Taça de Portugal -

Mela-Final/1? Mão: FC 
Porto-Sporting, 20h15. 
Campeonato de Portugal 

- Série A - Jogo 
antecipado 20.' jornada: 
Salgueiros-Freamunde, 

15h30. 

Youth League - Play-Off: 

Salzburg-Sporting, 171,00, 
Stadiun Salzburg (Áustria). 

Tonteio de Sófia 
(Bulgária), com 
a participação de João 

Sousa, a decorrer até dia 11. 
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Carlos Ruesga, maestro do ataque do Sporting, tenta furar entre os portistas Daymaro Salina e Angel Hernandez 

LEOES OUENVIP JEIIIII 
E CHEGAM-SE FREME 

ANDEBOL Sporting regressou aos triunfos na casa do FC Porto quase 
18 anos depois e ascendeu à liderança do campeonato 

Novidade Skok ajudou a segurar 
O internacional esloveno de 31 anos já tinha exibido 
qualidade na estreia, frente ao Boa Hora, e ontem fez o 
seu primeiro clássico, defendendo três dos oito remates 
portistas nos minutos finais 

CAMPEONATO NACIONAL 

95..SULTA4:45 

V E D 

.1011 
25-31 

14-5 P 

PCP~ordna 

1° Sporting ?O 18 1 1 687488 57 
2° PC Porto 21 17 1 3 641-478 56 
3.• Bendita 20 17 1 2 613-475 55 
4° MC 21 14 3 4 607-516 52 

fa-ano 21 13 2 6 602-577 49 
45,•lielenener4 21 12 1 8 567-567 46 

PlicieiraSAD 21 11 1 9 594-568 44 
fi,„ Aguas Santa:s 21 10 1 10 571.542 42 
9.°84pa Hora 21 7 1 13 565-628 36 
13.• MIN 21 6 1 14 515-558 34 
ri°AcFafe 21 4 2 15 522,605 31 
i24Arsenai 21 4 116435650 
tí.4)Cieo ~boi 21 2 2 17 STH569 27 
14.'536Bmarelo 21 1 2 16 457632 25 
prroxh1,i1 j<nriyADA 

Hoje 

2.? 

faladeira SAD•Avanta (19h00) 
leoa liorreeerelka (21h00) 
Sibado.dia10 de reverdro 
Itiebireefabc44£ roe (18h00) 
AIDC4hiseanies (17h00) 
Sioneelierdo-Arsenal (18h00) 
109_01~ 315h00) 
IMPortariguei Santas eglh30)  
rre r,T RP 20.,  
Quarta-fera. dia 14 de fevereiro 
5portinweenfka (19h30) 

=varro 
Drag âo Caixa 
Árbttros: Daniel Martins e Roberto 
Martins (AA Leiria) 

FCPMITO 
11140olmenlbe Gr 
Si-Mo Ihniede Gr 
¡jipe' ~dez 3 
iiíittea 6 
DayrnaroSafau 2 
»OG1~ - 
AnttrãoArdit • 
NeksendirSpeede 
Yktce !beba 4 
tekeleSPik 1  
CuniMories 1 
MpuofMiuths 7 
014011111~1 1 

/7~ nj 

Walnation 
LarsWatther 
Ao intervalo 9-15. 
Markha.05' 2-2,10' 3.4,15'5-7,2O7-9. • 
25 8-12, 30'945, 35'12-17,401449. 
4517-21, 50~22%16.6~  
Exclusões: 5/6 
Vermelhos: 1 /1 

CAMIRDZADOMIN008 

***Após um longo domínio 
portista, o Sporting estreou-
se a vencer no Dragão Caixa. 
Os leões, cuja última vitória 
no Porto para o campeonato 
nacional datava de 26 de feve-
reiro de 2000 - no Pavilhão 
Rosa Mota, era o técnico Hu-
go Canela ainda jogador dos 
juniores leoninos -, vence-
ram ontem, no Dragão Caixa, 
por 25-31, mas, mais impor-
tante do que o enguiço que-
brado, foi o regresso à lideran-
ça do Campeonato Nacional. 
Cumprida a partida em atraso 
da 18.2  jornada, o campeão 
nacional tem agora 57 pon-
tos, à frente de FC Porto e 
Benfica, tendo ainda de acer-
tar calendário com as águias 
- dia 14, no João Rocha -, que 
abrem hoje a 22.2  jornada e 
podem passar provisoria-
mente para a frente. 

Apesar de não terem a me-
lhor defesa do campeonato -
pertencia aos azuis e brancos 
à entrada para este clássico -, 
foi com essa arma que os leões 
se impuseram após os primei-
LOS minutosdeum duelo mui-
to físico, ao conseguirem re- 

cuperar bolas e lançar-se rapi-
damente para contra-ataque 
ou ataques rápidos, sem dar 
hipóteses a Hugo Laurentino. 
Os guarda-redes portistas ti-
veram uma noite para esque-
cer, bem diferente da primei-
ra volta, quando Alfredo 
Quintana (agora lesionado) 
fez 19 defesas e decidiu um 
jogo que terminou com 23-26. 
Ontem, foram os guardiões 
leoninos a responder a essa 
derrota, e em especial Aljosa 
Cudic, que fez 11 defesas. 

Os dragões foram ficando 
cada vez mais intranquilos, 
tendo como contrariedade a 
expulsão de Daymaro Salina 
ainda na primeira parte.As bo-
las paradas foram outro fator 
diferenciador, como Sporting 
a aproveitar quatro livres de 
sete metros na primeira meia 
hora, ao fim da qual a diferen-
ça já era de seis golos (9-15). 

Na segunda parte, que teve a 
expulsão do sportinguista 
Frankis Carol, os homens de 

AFIGURA 

Ruesga 

0 central espanhol 
liderou 0,,VW:i_lespc11.-ir 

guista com grande 
cliscernimer it o, não 
desperdiçando 
livre de setesuetros 
(foram seis. cillatr0 na 
Primeira imrte). No final, 
terminou como melhor 
marcador com nove 
golos, aos quais juntou 
duas assistências. 

Lars Walther melhoraram, 
com as combinações dos cen-
trais Rui Silva e Miguel Mar-
tins e valerem algumas solu-
ções. Após duas defesas conse-
cutivas de Sérgio Morgado, 

Martins ainda reduziu para 
três golos (17-20), mas essa foi 
a maior aproximação que o FC 
Porto conseguiu. A série de 17 
vitórias consecutivas dos por-
tistas tinha terminado. 

SPOSTING 
Akosaftdc 
Haien Skok _Gr 

 Pedro Vadat 3 
Pedro Portela 4 
caíam:em 9 
~41 2 
Orbstirnelro 
Edmisonard4o  2  
lanfilkasic 4 
11~Kopoo 1 
42ludloPedroso 

líegri I 1 ia 2 
inrdicolítme - 
MONO'  rr 
Bc45411Náriodc  rr 
Treinador: 
Hugo Canela 
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Técnico do FC Porto 
descontente com a exibição 

Lors Walther 
"Estivemos 
estáticos" 
••• Findo um ciclo de 17 
triunfos consecutivos para o 
campeonato, LarsWalthernão 
estava satisfeito com a exibi-
ção azul e branca. "Estou um 
pouco surpreendido, porque "A grande 
fomos muito estáticos desde o diferença 
inicio, houve falta de confim- entre as 
ça, muito respeito pelo Spor- duas 
ting.Nasegundapartemostrá- equipas 
mos que era preciso jogar com esteve nos 
velocidade, a que não tivemos guarda-
na primeira. Perdemos para redes" 
uma equipa que foi melhor", 
afirmou ()técnico, destacando 
um fator que pesou no desfe-
cho."Agrande diferença entre 
as duas equipas esteve nos 
guarda-redes", defendeu. 

Treinador dedicou o êxito à 
aposta da Direção leonina 

Hugo Canela 
'Tomos 444t. 

• 
guerreiros/11 

os* Na análise ao primeiro 
triunfo do Sporting no Dragão 1‘ Caixa (o anterior fora em 
2000), Hugo Canela conside- 
rou que "o Sporting lutou 
muito e tem uma equipa de "Defronta- 
guerreiros". "Defrontámos a mos a 
melhor defesa do campeona- melhor 
to, que quase nunca sofre mais defesa do 
do que 25 golos e fomos nós campeona- 
que não sofremos mais dogue to e nós é 
25", lembrou o técnico. Cane- que não 
la sublinhou que "nada está sofremos 
ganho", mas referiu que este é mais de 25 
um resultado que o deixa "fe- golos" 
liz". "Tem havido uma aposta 
da Direção, e do presidente, 
nas modalidades. Nós demos 
essa alegria, mostrámos que 
essa aposta está a resultar", 
finalizou. 
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"Ganhar aqui é especial, é um pavilhão muito difícil", disse Hugo Canela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ba07718

 
2018-02-07 00:12
 
Hugo Canela, treinador do Sporting, analisou desempenho frente ao FC Porto Guerreiros: "Somos uma
equipa de guerreiros. Hoje fomos nós que não sofremos mais do que 25 golos, quando habitualmente
é o FC Porto que consegue isso porque defende muito bem. Personalidade: Fomos uma equipa muito
personalizada, com garra e com muito caráter. Conseguimos ter uma defesa pró-ativa, o que nos
permitiu ganhar muitas bolas. Degrau: "Vir aqui ganhar é especial porque este é um pavilhão muito
difícil. Ganhámos apenas três pontos. Falta muito campeonato. Foi só mais um degrau que subimos
para chegar ao cimo da escada".
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DIRETO | Tudo sobre o FC Porto-Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7aa4771c

 
2018-02-07 09:41
 
Fique a par de tudo o que se passa em redor do jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de
Portugal. 09h42 - Ontem, terça-feira, o Sporting venceu 31-25 no Dragão Caixa para o campeonato
de andebol. O resultado é recordado pelos leões nas redes sociais. 09h41 - Bom dia! FC Porto e
Sporting jogam esta quarta-feira para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Partida
tem início às 20h15, mas antes O JOGO conta-lhe tudo em redor do Clássico.
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RESULTADOS/CLASSIFICAÇA0 
1~1Dona 13-33 F C Perto 
Naco 24 -  
34enernes 233 - te Xico Andetci 
lenha 35 - 20 Cai 
3aa Mota 32 - 44  
l4aa1a4534n 23 - te S. L:2 
'nuas Santas 24 - 25 Madeira SACI 

P f 11 2 11 3•C 
1 ¥.1114 Si 21 111 1 111244  

91 Zi 1T I 3 1414$  
3 ido 5 5  20 ü 1 2 52-42  
402 V 21 14 1 4 611-91  
Sb= 41 21 13 2 6 66291  
1 Mames 41 3 12 1 6 16S-166  

IbildeSAI 44 21 11 1 2452  
Saia 42 21 10 I 5 5/I5Q 

S Nig 35 21 f 1 13 913423  
■ 111 *-11111 34 3 6 1 14 S5-591  
11 ide 31 Z 4 2 15 515910  
12 fameikasa 31 21 4 1 15 4530  
1ewAalJti V 21 2 2 17 5152V  
14 5. hei 25 21 1 2 19 451-912 

PROXMAJOINADA10-02-2018 
113C enenenses 

-Z:. . Aguas Santas 
ladeira SAD AvatICA 
s Bernardo Arsenal Obesa 
»patim 11$1,404A1 
(,co Andebd rafe 

Andebol 1.a Divisão Nacional 

Carlos Ruesga marcou nove dos 31 golos dos leões ao F. C. Porto 

Sporting líder 
com vitória 
no Dragão 

O Sporting foi ao Dragão 
Caixa derrotar o E C. Porto 
(25-31) e destronar os dra-
gões do comando do cam-
peonato. Em jogo em atra-
so da 18.° jornada, os leões 
ganharam com algum con-
forto e esperam agora pelo 
duelo com o Benfica, agen-
dado para dia 14, para ten-
tarem consolidar a lide-
rança. 

A jogar em casa e num 
pavilhão quase cheio, o E C. 
Porto até foi a primeira 
equipa a marcar, mas o 
campeão português cedo 
tomou a dianteira no mar-
cador para não mais a lar-
gar. Com  Cudic e Skok a bri-
lharem na baliza, a equipa 
de Hugo Canela também foi 
mais eficaz no ataque, des-
tacando-se a prestação de 
Carlos Ruesga, autor de 
nove golos. 

Ao intervalo, os leões já 
ganhavam por seis golos  

(9-15). vantagem que ape-
nas esteve ameaçada a 
meio da segunda parte, al-
tura em que o conjunto 
portista, já com Sérgio 
Morgado no lugar de Hugo 
Laurentino na baliza, con-
seguiu reduzir a diferença 
para três golos, relançado 
as dúvidas quanto ao ven-
cedor. Só que depois disso 
o Sporting aproveitou bem 
os livres de sete metros 
para dissipar as dúvidas e 
confirmar a conquista dos 
três pontos. v.s. 

F. G Pauli 25 
SPordia 31 
Local ~o Cata,roP ror ns 
kerne Oann Martas, Acteno Martins 

PIM Hugo lauentIno e Sérgio Morgado; 
ltunim (4), Spek a), Maalles (4 Martns 
(73, Hem2rder (31 %Silva ). Salva (2), MONO 
areia Jose Canto Oran3u1nho (1), Ante* Games, 
!tapei »os e Sperde 
Treinadtx1A15 ~hW 

1
Cu& e Sido, Pedro Vaddes (2), Porkk 

141)
si 

Pedr050 t2X 
fados Rtinga C.aci Pedro Szina. nago 
Rocha (4 Cados Carne«, Franosco lavares. 
Araújo (2), 246seAc (4)e felpe Borges 
Trelnatkr Hugo Canela 
Ao intervalo 9. -1S 

Treinadores 

Os guarda-redes 
11. W'  do Sporting fo-
ram o segredo deste re-
sultado. fomos passivos 
e tivemos muito respei-
to pelo adversário" 
Lars Wahher 
E C Porto 

6‘8„ A chave da vitó-
ria foi a defesa e 

• espirito guerreiro que 
este atletas tiveram. Ti-
vemos paciência no ata-
que" 
Hugo Canela 
Sporting 
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Andebol: Nacional / FC Porto -- Sporting (declarações)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b07dfe67

 
2018-02-06 23:59
 
LusaOntem às 23:59, atualizado hoje às 00:01FacebookTwitterComentar
Declarações no final do encontro FC Porto-Sporting (25-31), da 18.ª jornada do campeonato nacional
de andebol da primeira divisão, disputado hoje no Dragão Caixa, no Porto:
 
Lars Walther (treinador do FC Porto): "As grandes figuras do jogo foram os guarda-redes do Sporting.
Estou um pouco desapontado, porque fomos muito estáticos no início do encontro.
 
O Sporting foi mais inteligente do que nós e não conseguimos fazer-lhes frente na primeira parte.
Temos de os respeitar.
 
Às vezes isto acontece. Infelizmente, foi o que hoje aconteceu. Estamos todos tristes, mas
prometemos que vamos voltar ao nosso nível para dar alegrias aos nossos adeptos".
 
Hugo Canela (treinador do Sporting): "Somos uma equipa de guerreiros. Hoje fomos nós que não
sofremos mais do que 25 golos, quando habitualmente é o FC Porto que consegue isso porque defende
muito bem.
 
Fomos uma equipa muito personalizada, com garra e com muito caráter. Conseguimos ter uma defesa
pró-ativa, o que nos permitiu ganhar muitas bolas.
 
Vir aqui ganhar é especial porque este é um pavilhão muito difícil. Ganhámos apenas três pontos.
Falta muito campeonato. Foi só mais um degrau que subimos para chegar ao cimo da escada".
 
Lusa
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Sporting vence F. C. Porto e assume a liderança do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24c18262

 
2018-02-07 00:03
 
Hoje às 00:03FacebookTwitterComentar
O Sporting ascendeu esta terça-feira à liderança do campeonato nacional de andebol, ao vencer o F.
C. Porto, por 31-25, vencendo no recinto dos dragões pela primeira vez em 18 anos.
 
Num jogo em atraso da 18.ª jornada, disputado no Dragão Caixa, o campeão nacional chegou ao
intervalo a vencer por 15-9.
 
Com este triunfo, o Sporting passa o comando do campeonato, com 57 pontos, mais um do que o F.
C. Porto e mais dois do que o Benfica, terceiro classificado, com o qual os "leões" têm um jogo em
atraso.
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S. Pedro do Sul acolhe torneio internacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2018

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ab1b7036

 
Competição conta com as seleções de juniores de Portugal e Roménia
 
O Pavilhão Desportivo de Santa Cruz da Trapa, em S. Pedro do Sul, vai acolher o Torneio Internacional
de Andebol da localidade entre os dias 16 e 18 de fevereiro. A competição vai contar com a presença
da Seleção Nacional de Juvenis e da equipa congénere da Roménia, que vão defrontarem-se por três
vezes.
 
Na apresentação do torneio, o vice-presidente e vereador do desporto da Câmara de S. Pedro do Sul,
Pedro Mouro, desafiou a Federação de Andebol de Portugal (FAP) a realizar mais encontros da
modalidade na região. "Sempre que precisem de ter estágios dos mais diversos escalões, venham a S.
Pedro do Sul porque nós temos todas as condições para isso. Numa altura em que tivemos as
situações dos incêndios, esta é uma forma de valorizar o interior e de ajudar a dinamizar a economia",
defende.
 
O presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, também andou no mesmo caminho
e diz que é preciso valorizar a região da mesma forma que se valoriza as "águas salgadas nos pés
quase todos os dias". "Temos pessoas capazes e jovens com grandes qualidades, nomeadamente em
S. Pedro do Sul. Aqui, o andebol nasce como cogumelos, aprende-se facilmente e há disponibilidade",
afirma o dirigente.
 
Já Miguel Laranjeiro, presidente da FAP, garante que a organização não faz distinções entre o litoral e
o interior. "Temos um país único e olhamos para esta realidade na lógica da igualdade de
oportunidades. Um jovem de S. Pedro do Sul tem as mesmas oportunidades que um jovem que vive
perto do mar e por isso, damos andebol ao mais alto nível em vários concelhos", sublinha.
 
O Torneio Internacional de Andebol de Santa Cruz da Trapa vai inaugurar o pavilhão da freguesia
sampedrense.
 
2018-02-07 09:20:00+00:00
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Os herdeiros de um terreno em Afi -

fe, Viana do Castelo, cedido na déca-

da de 80 para construir um pavilhão 

municipal reclamam agora o cum-

primento do acordo com a junta que 

previa a permuta por outro, revelou 

ontem o presidente.

“Na década de 80, a junta de en-

tão assinou um contrato-promessa 

com a família proprietária do terre-

no onde foi construído o Pavilhão 

MDavid Freitas. A família cedia a 

parcela para o equipamento e, em 

permuta, a freguesia dava dois lotes 

para construção. O acordo nunca foi 

cumprido”, afi rmou Arlindo Sobral, 

autarca independente reeleito pelo 

PS nas últimas autárquicas.

O autarca explicou que “o lotea-

mento previsto numa zona da Fonte 

Gatenha nunca foi viabilizado pelas 

condicionantes impostas pelo Plano 

da Orla Costeira (POC) e os herdei-

ros nunca foram ressarcidos da ce-

dência do terreno” onde, em Março 

de 2008, o ex-presidente da Câmara 

de Viana do Castelo, o socialista De-

fensor Moura, inaugurou o Pavilhão 

Municipal David Freitas.

“Fui contactado pelos herdeiros 

no fi nal de 2017 e, desde então, te-

mos vindo, juntamente com a Câma-

ra de Viana do Castelo, a negociar 

Herdeiros de terreno 
em Afife reclamam 
cumprimento de acordo 
com mais de 30 anos

a melhor solução para ressarcir a 

família”, explicou Arlindo Sobral.

O presidente da junta de fregue-

sia rejeitou o recurso à via judicial 

por parte dos proprietários, adian-

tando “que as negociações estão a 

decorrer da melhor forma”. “Tudo 

está bem encaminhado. A solução 

pode passar pelo pagamento do ter-

reno que foi cedido ou encontrar 

outro terreno, que interesse aos 

proprietários, para concretizar a 

permuta acordada em 1983”, es-

pecifi cou.

O autarca adiantou que, “ape-

sar de se tratar de um pavilhão 

municipal e de todo o apoio que 

a Câmara de Viana disponibili-

zou para resolver o assunto, o 

compromisso e o ónus deste caso 

recai sobre junta de freguesia”.

No terreno em causa está situa-

do o Pavilhão Municipal David Frei-

tas, que abriu portas em Março de 

2008, resultado de uma parceria 

entre a Câmara de Viana do Castelo, 

a administração central e a associa-

ção desportiva da freguesia, com 

apoio de fundos comunitários. O 

pavilhão, com capacidade para a 

prática de diversas modalidades 

como o andebol, futsal, basquete-

bol ou voleibol, representou um in-

vestimento de cerca de um milhão 

de euros.

O equipamento foi baptizado com 

o nome de um dos dirigentes da As-

sociação Desportiva de Afi fe (ADA), 

numa homenagem póstuma a David 

Meira Freitas, cidadão de mérito do 

concelho que lutou, durante mais 

de vinte anos, pela construção do 

pavilhão. Lusa

Viana do Castelo

Privados fizeram uma 
permuta, mas os terrenos 
que lhes foram atribuídos 
acabaram por nunca 
serem transferidos

JOÃO SILVA

O pavilhão gimnodesportivo foi construído em terrenos privados Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 26,58 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 73479361 07-02-2018

LEAO COM TRIUNFO 

ANDEBOL 1 
18.,jornada 

FC PORTO 25-31 SPORTING 

22.,  jornada  
MAÕEIRA SAD 1.9h00 AVANCA  

BOA HORA 2ihoo BENFICA  
XICO ANOEBOI sábadoAC FArt  

S.ÃO BERNARDO sábadoARSENAL  
SPORTING sábadoMAlA ISMAI 
FÉ PORTO sábaddliGUA ' Arltn  

ABC sábadoBELENENES 

Sporting não vencia 
no reduto do FC Porto 
para o campeonato 
desde fevereiro de 2000 

25 
ycp 

31 
FC PORTO SPORTING 

CLASSIFICAÇÃO 
P iVED CIALS 

Lars Walther() OHugo Canela 
GIS EXC GlS D(C 

H. LAURENTINO. O O A. CUDICO O O 
A. HERNANDEZ 3 O P. VALDES 3 O 
RUI SILVA 6 1 P. PORTELA 4 O 
D. SAUNA 2 V F CAROL 2 V 
J. CARRILLO O O C. CARNEIRO 2 1 
A. AREIA O O E. ARAÚJO 2 1 
A. SPENDE O 1 I. NIKCEVIC 4 O 

O SPORTING 57 20 18 1 1 687-488 

02  FC PORTO 56 21 17 1 3 641.478 

02 8ENFICA 55 20 17 1 2 613-475 

<>ABC 52 21 14 3 4 607-516 

OAVANCA 49 21 13 2 6 602-577 

M.SKOKO o O 
B. BJELANOVIC O O 
C. PEDROSO 2 - 1 
C. RUESGA 9 O 
P. SOLHA O" O 
T. ROCHA Y, 2 1 
F. TAVARES O O 
M KOPCO ^ 1 1 
F. BORGES O O 

Og BELENENSES 46 21 11 1 8 567-567 
OMAD. SAD 44 21 11 1 9 594.568 

02A. SANTAS 42 21 10 1 10 571-542 
S. MORGADO* o 
V. ALVAREZ 4 
N. SPEUC 1 
Y. MORALES 1 
M. MARTINS 7 
D. BRANQUINHO1 

A. GOMES O 
M. ALVES O 

09 80A HORA 36 21 7 1 13 565-628 

MAIA ISMAI 34. 21 6 1 14 515-558 

ElY2 ACFAFE 31 21 4 2 15 522-605 
& ARSENAL 30 21 4 1 16 495-650 

XICO AND. 27 21 2 2 17 517-669 

& 5. BERNARD025 21 1 2 18 457-632 
Próxima ronda: 17 e ai* de fevereiro 

LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins 

AO INTERVALO: 9.15 

BENKA-xiC0 ANDEBOL,g FAFE-A8c, ÁGuAssearAs-
S10138NAR00,ARSENAL-SpOFffiNG, Nula istvw-BoA 
HORA, AVANCA c PORTO E BBINEN5Es-mADEIRA• DETERMINADO. Carlos Carneiro marcou dois golos ao FC Porto 

LARS WALTHER 

RUBENTAVARES 

Uma noite de clássico no Dra-
gão Caixa era oportunidade para os 
dragões se distanciarem mais na 
frente do campeonato, mas os 
leões queriam mudar a história e, 
18 anos depois, voltar a vencer no 
reduto portista. 

Cedo os verdes e brancos mos-
traram que estavam determina-
dos para escrever urna nova pági-
na da história. Intensos e muito 
atentos à velocidade dos portistas, 
os leões estiveram praticamente 
sempre por cima do marcador. 
Carlos Ruesga, com 9 golos, foi a  

grande figura da noite no Dragão 
Caixa. O espanhol, acompanhado 
pelo esloveno Cudic entre os pos - 
tes da baliza forasteira foram duas 
combinações perfeitas para regis-
tar o triunfo histórico do Sporting, 
que não acontecia no reduto do 
dragão para o campeonato desde 
26 de fevereiro de 2000. 

Ao intervalo, os seis golos de cli - 
ferença contavam bem o corolário 

CARLOS RUESGA E AUOSA CUDIC 
FORAM OS PROTAGONISTAS 
DA FORMAÇÃO LEONINA 
QUE REGRESSA À LIDERANÇA 

da etapa inicial com os muito cer-
teiros homens de Hugo Canela a 
baterem o desinspirado Hugo Lau-
rentino. Nos da casa, os mais in-
conformados foram Miguel Mar-
tins e Rui Silva que, com seis e sete 
golos respetivamente, fizeram 
quase metade dos tentos portistas. 

Na segunda parte, quando os 
lances de sete metros podiam ditar 
o desfecho do encontro, Ruesga 
disse presente e conseguiu sempre 
converter. Já nos dragões, nem 
sempre isso se verificou, com des-
taque para °reforço Matevz Skok a 
brilhar nos duelos individuais na 
na baliza leonina, provando que  

deverá ser uma peça importante 
na equipa de Hugo Canela. 

Nota também para uma desqua-
lificação em cada uma das equipas, 
com Daymaro Salina a ser adverti-
do com o vermelho na primeira 
parte e Frankis Carol, na segunda, 
numa arbitragem equilibrada. O 
Sporting dá mais um passo rumo 
ao objetivo de revalidar o título na-
cional. E, brevemente (dia14), ha-
verá o dérbi entre leões e águias. 

O campeonato prossegue hoje 
com jogos da 224  jornada, que se 
completa no sábãdo. O Benfica 
visita o Boa Hora e o Avanca joga 
no Funchal. o 

"Respeitámos 
em demasia 
o Sporting" 

No final, o treinador portis - 
ta, Lars Walther mostrou-se 
"desiludido" com a prestação 
dos seus jogadores, de quem es - 
perava muito mais. "Estoudesi-
ludido porque fomos muito es-
táticos desde o início. Houve fal-
ta de confiança e respeito a mais 
pelo Sporting. Hoje claramente 
perdemos para uma equipa me - 
lhor do que nós", analisou o téc - 
nico dinamarquês. Por outro 
lado, Walther também viu nas 
defesas um fator de desequilí-
brio. "É quase impossível ga-
nhar tunjogo quando só tens seis 
defesas. Agrandediferença hoje 
foram os guarda-redes", disse, 
por fim, salientando também 
que "o campeonato está longe 
do ponto final". o 

HUGO CANELA 

"Esta equipa 
foi construída 
para ganhar" 

Hugo Canela era só sorrisos 
após o jogo mas, mesmo assim, 
não embandeirou em arco. 
"Hoje não ganhámos nada nem 
o Porto perdeu nada. Eles tam - 
bém tinham ganho em nossa 
caca. Sábado temos o ISMAI e dia 
14 o Benfica. Esta equipa foi 
construída para ganhar", ati-
rou, em tom exclamativo e já a 
pensar nas próximas batalhas. 
Quanto ao jogo, Canela louvou a 
forma com leões neutralizaram 
dragões. "Da análise que fize-
mos do Porto, concluímos que 
gostam de jogar em velocidade. 
Quando lhes consegui mos cor-
tar a dinâmica de ataque, eles 
têm mais dificuldade", notou c 
técnico, que tinha estado pre-
sente na última vitória em casa 
dó FC Porto em 2000. o 
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ORGE JESUS 

BANDEIRA 
CEGA 

10 e 11 FEVEREIRO 2013 

-•2]. 
"  MAR. • 35KM 

CURTO • 17KM 
Aro;Nf.4ADA 12f • F T Kip:3 

I4
tt

!i
P

 BENFICA  P. 14 A16  E  43 

PEDRO GUILLÉN, MÉDICO QUE OPERO U0 CROATA EM MADRID, EXPLICA RECUPERAÇÃO 

OVINOVIC SO EM SETEMBRO 
Direto, Diretores Ad'I untos: 
António Magalhães  I  Bernardo Ribeiro  e  Nuno Farinha 

SÉRGIO CONCEI O 

SOARES ESTA  "DESCULPADO 
E CONVOCADO" 

a 
N 

FC Porto Sporting 

DESTACA PAPEL DA UGA 
E DOS CLUBES E CRIVO 
INTERVENÇÃO DOS DIRETORES 
DE COMUNICAÇÃO 

se, 
ANDEBOL P.36 

LEÃO VENCE 
NO DRAGÃO 

DEPOIS SELEÇÃO DEFRONTA RÚSSIA NAS PeAS-FINAlS 

ARRASADOR! 
5-1t fer- 

DEFUTSAL P.30/31 Portugal Azerbail 
EUROPEU * 3-0 43 

Aves Boavista 

"Tenho' 
de pót  , 
a carne %fiar 

vo
tino assade 

N  

•=7-rienerril  
4 MARTA SOARES 

"Estamos unidos e coesos" 

RICCIARDI  "O  trabalho de 
Bruno de Carvalho e fantástico" 

e BRUNO DE CARVALHO ABSOLVIDO PELO TAD 
[-VERICIDADE 

t  • 

41±~ 

A C  Pc.
p p  4ares Trai" 

A TUA NATUREZA -4  

 

"Quem manda na Liga são 
as 33 sociedades desportivas" 

"Não tenho estados de alma 
com nenhum dos presidentes" 

"Não sou vítima da Federação!" 

"Taça da Liga será negociada em a': 

 

P.17 
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RICARDINHO 

OURO: O melhor do 
Mundo guiou a Seleção 

Nacional à segunda maior goleada da histó-
ria do Europeu de futsal (8-1 ao Azerbaijão). 
Apontou um póquer e tornou-se no melhor 
marcador de sempre da prova. [págs. 3o/31] 

PAULO 
MACHADO 
BRONZE: O médio do 
Aves abriu caminho ao 

triunfo categórico sobre o Boavista. Inau-
gurou o marcador e realizou uma exibição 
de mão-cheia. Um dos homens do jogo, jun-
tamente com Guedes e Amilton. [pág. 171 

SIMAO 
LATA: Foi um Boavista 
irreconhecível aquele 

que esteve ontem na Vila das Aves. Pesada 
derrota (3-o) no terreno do lanterna-verme-
lha, que mostrou superioridade inquestio-
nável perante os axadrezados. [pág. 17] 

Atribuídas por JoÃo Socorro Viegas 

HUGO 
CANELA 
PRATA: Dezoito anos de-
pois, o Sporting voltou a 

ganhar em casa do FC Porto em andebol. 
Como se não bastasse, os leões, comandados 
por Hugo Canela, regressaram à liderança 
do campeonato. Noite em cheio. [pág. 351 
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2018-02-06 23:59
 
Declarações no final do encontro FC Porto-Sporting (25-31), da 18.ª jornada do campeonato nacional
de andebol da primeira divisão, disputado hoje no Dragão Caixa, no Porto:
 
Lars Walther (treinador do FC Porto): "As grandes figuras do jogo foram os guarda-redes do Sporting.
Estou um pouco desapontado, porque fomos muito estáticos no início do encontro.
 
O Sporting foi mais inteligente do que nós e não conseguimos fazer-lhes frente na primeira parte.
Temos de os respeitar.
 
Às vezes isto acontece. Infelizmente, foi o que hoje aconteceu. Estamos todos tristes, mas
prometemos que vamos voltar ao nosso nível para dar alegrias aos nossos adeptos".
 
Hugo Canela (treinador do Sporting): "Somos uma equipa de guerreiros. Hoje fomos nós que não
sofremos mais do que 25 golos, quando habitualmente é o FC Porto que consegue isso porque defende
muito bem.
 
Fomos uma equipa muito personalizada, com garra e com muito caráter. Conseguimos ter uma defesa
pró-ativa, o que nos permitiu ganhar muitas bolas.
 
Vir aqui ganhar é especial porque este é um pavilhão muito difícil. Ganhámos apenas três pontos.
Falta muito campeonato. Foi só mais um degrau que subimos para chegar ao cimo da escada".
 
Lusa
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