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A1 FC Porto derrota Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=665480

 
O FC Porto derrotou, este sábado o Sporting, por 30-28, em partida da terceira jornada do Grupo A da
fase final do Campeonato Nacional de Andebol.
Após este resultado, o FC Porto permanece no primeiro lugar, com mais três ponto do que o Sporting.
 
Noutros jogos, o Benfica venceu o ABC por 33-23 e é terceiro, o Madeira SAD bateu o Águas Santas
por 30-24.
 
(atualizada com resultados de Benfica e Madeira SAD às 12.17 horas de dia 9)
 
08-04-2017
 
Redação
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A2

O Grupo Musical e Desportivo União e Progresso promove AZEITÃO ANDEBOL FEST
2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Distrito Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5f9aa8d6

 
O Grupo Musical e Desportivo União e Progresso promove, em parceria com a Câmara Municipal de
Setúbal e através da sua secção de andebol um torneio denominado  AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 ,
a realizar de 12 a 15 de Abril de 2017, em Azeitão e Setúbal.
 
Este evento conta ainda com os apoios da Junta de Freguesia de Azeitão, da Associação de Andebol de
Setúbal e da Federação de Andebol de Portugal.
 
À semelhança das anteriores edições, este torneio aberto a equipas federadas nacionais e
estrangeiras, reunirá cerca de 400 jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos,
distribuídas por 27 equipas de 12 clubes, num encontro desportivo e multicultural.
 
Ao longo das diversas edições participaram alguns dos melhores emblemas do andebol nacional, de
norte a sul do país, para além de cerca de uma dezena de equipas estrangeiras, destacando-se o
Sporting CP, o Ginásio Clube do Sul, o Lagoa AC, o CCR Alto do Moinho, o AA Avanca, o BM Cáceres
(Espanha), o Majd Blida (Argélia) e o MF Akbou (Argélia). Em 2017, a presença internacional inclui o
HC Lasseube (França), o Ciudad Cáceres (Espanha) e o CP Paideutorion (Espanha).
 
O Grupo Musical e Desportivo União e Progresso é uma coletividade fundada em 1913 e sediada em
Vendas de Azeitão, Concelho de Setúbal. No seu longo historial de desenvolvimento de atividades
desportivas e culturais, o nosso clube integra atualmente mais de uma centena de jovens atletas em
prática regular de desporto. Assim, o nosso clube representa hoje uma das mais importantes forças
vivas da sua região de implantação, com um projecto de desenvolvimento ambicioso e com uma
importante visão de futuro.
 
Partilhe esta notícia
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A3

  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 13,76 x 15,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69021814 10-04-2017

As madeirenses voltaram a surpreender. 

Não existem impossíveis 
para, este CS Madeira 
ANA ANDRADE COM 
A SUA EXPERIÊNCIA 
E QUALIDADE 
ACRESCENTA MUITO 
A ESTE CS MADEIRA 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Grande vitória do CS Madeira on-
tem no Pavilhão do Funchal frente 
ao SIR 1.° Maio/Colégio João de 
Barros por 28-25, com 15-11 ao in-
tervalo igualmente favorável às 
madeirenses. 

Um extraordinário êxito perante 
um adversário com outras dispo-
nibilidades colectivas e individuais, 
mas que ontem, nesta primeiro en-
contro do (play-off' foi claramente 
dominado pelas madeirenses. 

Dominado num primeiro mo-
mento pela postura e organização 
da formação comandada pelo téc-
nico Marco Freitas. Tacticamente 
foram superiores ao seu opositor 
aspecto que se tornou relevante 
no segundo tempo quando o 
Sports em vantagem viu-se priva-
do do concurso da internacional 
Ana Andrade por lesão e ainda de  

Jessica Gouveia que saiu mais ce-
do da partida, quando a sua equi-
pa vencia por 25-23. Nesta altura 
em que se requeria muita 'cabeça' 
as madeirenses estiveram à altura 
e souberam fazer uma gestão 
muito capaz sobretudo com a 
posse da bola. 

Um segundo facto marca indis-
cutivelmente esta formação do CS 
Madeira. Perante adversarios mais 
fortes, nunca desiste de lutar en- 

tregando ao jogo uma determina-
ção que será certamente valiosa 
para o que aí vem. 

O próximo encontro será em 
casa desta adversário e tudo pode 
acontecer. O CS Madeira já o de-
monstrou. Em caso eventual de 
empate na eliminatória, o terceiro 
encontro será também fora. 

Uma boa partida para o andebol 
feminino e que teve muitos adep-
tos na bancada com já é habitual. 

Página 3



A4

  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 13,81 x 16,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69021794 10-04-2017

MODALIDADES 

Madeira Andebol SAD 
arrasa Águas Santas 
3 a JORNADA Y  O 

1 DIVISAO MASCULINA 

FC Porto - Sporting 30-28 
3enfca - ABC 33-23 
,Águas Santas - Madeki SAD 24-30 

Equipa J VeD G Pt 

1° FC Porto 3 2 O 1 92-86 46 
2.0 Sport, ng 3 2 _ D 1 9--85 43 
3.0  Bem' ca 3 2 1 O 95-82 40 
4.0  ABC 4 1 O 3 113-125 39 
6.0 Madelns SAD 4 2 O 2 126-127 37 
5.0  Águas Santas 3 O 1 2 83-94 32 

Os madeirenses foram superiores na Maia. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Está de parabéns a formação co-
manda pelo técnico Paulo Fidalgo. 
Na noite de sábado passado obtive-
ram em casa do Águas Santas a pri-
meira vitória fora de portas, a pri-
meira também desta temporada 
contra o conjunto da Maia, agora 
por um concludente 30-24, com 16-
11 ao intervalo, desfecho igualmente 
favorável aos madeirenses. 

Uma partida reveladora do cres-
cendo de forma do Madeira SAD 
nesta fase da temporada e onde o 
colectivo voltou a ser determinante 
para que os três pontos fossem uma 
realidade para o lado da equipa re-
presentante na Região. 

O Madeira SAD volta a jogar na 
próxima quarta-feira, dia 12 de 
Abril, pelas 20 horas no Pavilhão 
do Casal Vistoso em Lisboa con-
tra o Sporting. Depois desta par-
tida fora, os madeirenses terão 
pela frente quatro partidas con- 

secutivas no Pavilhão do Fun-
chal, a começar pelo porto 
(22/04), Benfica (29/04), Aguas 
Santas (13/05) e Sporting 
(20/05). O campeonato do Ma-
deira SAD termina em Braga 
contra o ABC dia 27 de Maio. 
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A5

  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 13,85 x 5,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69021798 10-04-2017

Andebol de Praia realizou estágio 
O seleccionador nacional de An-
debol de Praia masculino e femi-
nino, Paulo Feliz, realizou este sá-
bado, um treino de observação na 
Madeira, na praia de Machico, 
com o objectivo de captar atletas 
para o Europeu na Croácia 2017 e 
para o Mundial nas Maurícias em 
2017 Ao todo foram 28 atletas ma-
deirenses em estágio. 
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A6

  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Cor

  Área: 23,80 x 27,69 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69021395 10-04-2017 | Desporto

A nova sala de visitas da Região
Costumo dizer que a realização do jogo 
da selecção nacional, com Cristiano Ro-
naldo, Fernando Santos, Pepe, Danilo e 
Marafona - pena a ausência do Dany -, 
frente à Suécia foi a ‘cereja no topo do 
bolo’ num longo e doloroso processo (ac-
ções populares, providências e enumeras 
fiscalizações...) que  resultou na triun-
fante construção de uma modelar e mo-
derna infraestrutura sócio-desportiva na 
Região Autónoma da Madeira, o Novo 
Estádio do Marítimo. 
Esta é resposta para todos quantos se 
preocupam apenas consigo próprios e 
não pensam, porque não acreditam, no 
futuro. No Marítimo, e basta olhar para o 
que fazemos todos os dias, preocupa-
mo-nos com o futuro e trabalhamos para 
construir esse mesmo futuro a pensar 
nos outros. 
Hoje, o Novo Estádio do Marítimo é mais 
uma prova de que, neste centenário clube 
e nesta RAM, o futuro da nossa juventu-
de está assegurado. Esta imponente e 
moderna infraestrutura, implantada em 
pleno coração da capital funchalense, dá 

acesso a quantos gostam da prática des-
portiva, quer de actividades lúdicas. 
O Novo Estádio do Marítimo - e todas as 
suas envolventes - é hoje palco para os 
mais variados espectáculos de futebol, 
futsal, ténis de mesa, andebol, patins em 
linha e música e na cultura Caneca Furada.  
O risco que corremos e o esforço que fi-
zemos para chegar a este estádio só nos 
pode orgulhar. Tão logo conseguimos er-
guê-lo, o resultado do nosso trabalho 
deu frutos como a presença da principal 
selecção nacional de futebol – dezasseis 
anos depois – na Madeira, a selecção 
para a votação mundial do melhor está-
dio construído em 2016 e o reconhecido 
da sua capacidade para futuros eventos 
de grande impacto mundial. 
Atrevo-me a afirmar, e com o devido res-
peito, que o Novo Estádio do Marítimo é 
a nova sala de visitas do Funchal e da 
Região Autónoma da Madeira. 
 
Carlos Pereira 
Presidente da Direcção 
do Club Sport Marítimo
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  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: I

  Cores: Cor

  Área: 23,80 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 69021395 10-04-2017 | Desporto

SUPLEMENTO COMERCIAL. Segunda-feira, 10 de Abril de 2017
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Estádio do Marítimo 
Pérola no Atlântico
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A8

DIRETO| Andebol: FC Porto-Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b26ad63d

 
Fotografia: Gerardo Santos
 
08 Abril 2017 às 20:24
 
JOGO EM DIRETO
FC PORTO 30 - 28 SPORTING
 
60Final da partida no Dragão Caixa. 30-28 é o resultado final. Os dragões passam a somar 46 pontos,
liderando a fase final do campeonato, com mais três que os leões. Ao intervalo, os portistas perdiam
por seis golos
59Tempo técnico para o FC Porto
59Reduz Pedro Portela (30-28)
59Marca Matic, o oitavo golo pessoal na partida. 30-27
58Grande intervenção de Quintana, negando o golo a Portela
58Dois minutos para Leandro Semedo, que já não volta neste encontro
58De regresso após a exclusão de dois minutos, Matic marca golo para o FC Porto. Cudic defende num
primeiro momento, mas a bola acaba por entrar
56Marca Miguel Martins, mas o golo é anulado por passos. Na jogada seguinte, Ruesga encurta para
os leões (28-27)
55Reduz Pedro Solha para o Sporting (28-26)
55Exclusão de Marko Matic por dois minutos. Está a ser uma das figuras do encontro
55Mais um tento para os azuis e brancos, que passa a ter três golos de vantagem (28-25)
54Tempo técnico para o FC Porto, que caminha para a reviravolta no clássico
54Mais um golo de Marko Matic, colocando os dragões na frente por 27-25
53Passa para a frente o FC Porto! 26-25, é a primeira vantagem portista neste jogo
51Empata o FC Porto graças a Victor Iturriza. 25-25, num clássico eletrizante!
51Mais uma defesa de Quintana
50Primeiro golo de Ricardo Moreira no encontro, volta a deixar o FC Porto a um golo do Sporting (24-
25)
49Dois minutos para Bosko Bjelanovic. FC Porto volta a estar em vantagem numérica
49Livre de sete metros para o Sporting, aproveitado por Bozovic
49Golo portista volta a colocar o clássico na diferença mínima.
48Alfredo Quintana nega o golo a Pedro Portela
48Bozovic aproveita a oportunidade e os leões estão na frente (22-24)
47Livre de sete metros para o Sporting
46 Marca Matic, voltando a partida à diferença mínima (22-23)
46Livre de sete metros para o FC Porto
46Defende Alfredo Quintana, mas depois marca Pedro Portela (21-23)
44Quarto golo de Marko Matic, encurtando para a diferença mínima, relançando a partida. Dois
minutos para Bozovic
42Converte Marko Matic (20-22)
42Mais um livre de sete metros ganho por Salina nesta partida. Sporting fica reduzido com dois
munitos s Igor Zabic
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41Marca Pedro Portela para o Sporting (19-22) e Marko Matic não responde à altura no ataque
seguinte
41Tempo técnico para o Sporting, que já teve uma vantagem de seis golos
40Continua a reduzir o FC Porto, agora graças a Marko Matic (19-21)
39Defende Matej Asanin o livre de sete metros de Hugo Santos
39Livre de sete metros conquistado por Daymaro Salina. É um elemento em destaque nos dragões
38Marca Daymaro Salina o quinto golo pessoal no clássico na recarga, após uma primeira tentativa de
Miguel Martins. 18-21
37Respondem os dragões por intermédio de Miguel Martins (17-21)
36É a vez de Pedro Solha faturar. Sporting continua com uma vantagem confortável (16-21)
36Terceiro golo da partida para Cuni Morales. Voltam a encurtar os azuis e brancos
35Livre de sete metros para o Sporting e dois minutos de exclusão para Rui Silva. Aproveita Janko
Bozovic e põe o marcador em 15-20
35Mais um remate à figura de Asanin, desta vez tentado por Cuni Morales
33Marko Matic reduz para o FCPorto (15-19)
32Grande defesa de Alfredo Quintana, negando o golo a Bozovic
31Matic remata à figura de Matej Asanin
30Aproveita Hugo Santos e coloca o marcador em 14-19
30Livre de sete metros ganho por Daymaro Salina
30Recomeça a partida no Dragão Caixa
30Final da primeira parte e vantagem do Sporting de seis golos no clássico que significa a liderança.
Frankis Carol e Igor Zabic (quatro golos cada) foram os melhores elementos dos leões, além de Asanin
se ter destacado na baliza
29Marca o número 77 da equipa do Sporting, Janko Bozovic. 13-19
29Livre de sete metros para Igor Zabic, reentra Quinta para tentar defender
28Cláudio Pedroso faz mais um (13-18). Asanin trava investida de António Areia
28Tempo técnico para o Sporting
28Reduz Cuni Morales para 13-17
26Volta a marcar o Sporting no Dragão Caixa, por intermédio de Pedroso. Cinco golos de vantagem
para os leões (12-17)
26Agora foi a vez de Asanin defender remate de Carrillo
25Livre de sete metros convertido pelo Sporting. Volta a vantagem de quatro golos (12-16)
25Asanin, que já tinha defendido dois remates de Rui Silva, defende tentativa de Semedo
24Sporting volta a dispôr de uma vantagem de três golos (12-15)
23Estreia de Cuni Morales a faturar, reduzindo para dois golos (12-14)
22Asanin nega o golo a Rui Silva
21Aproveita o espanhol. 11-14 é o resultado
21Livre de sete metros para Carrillo, dois minutos para Cláudio Pedroso
21Mais um tento para Frankis Carol. 14-10 para o Sporting
20É a vez de Cláudio Pedroso, recém-entrado, marcar para o Sporting (10-13)
19FC Portyo chega ao décimo golo por intermédio de Leandro Semedo. 10-12
19Carol remata por cima
18Quarto golo de Salina na partida para fazer o 9-12
17Resposta de Frankis Carol, repondo a vantagem leonina nos quatro golos
17Primeiro golo de Areia na partida, na sequência de contra-ataque. 8-11
16Asanin para o remate de Rui Silva
16Tempo técnico para o FC Porto, numa altura em que a diferença é de quatro golos
15Frankis Carol coloca o marcador em 7-11
14Ruesga volta a aumenta vantagem para o Sporting. 7-10
14Volta a faturar Victor Iturriza, encurtando distâncias o FC Porto. 7-9
12Marca Leandro Semedo para o FC Porto.6-9
10Volta a marcar o emblema de Alvalade para fazer o 9-5
10Sporting aumenta a vantagem para os três golos (5-8)
8Gustavo Rodrigues volta a marcar para os dragões, responde o Sporting com Bozovic.5-7
7Bozovic converte e volta a ampliar para o Sporting. 6-4
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6Terceiro golo de Salina, que volta a colocar a desvantagem na diferença mínima. 5-4
5Marca Gustavo Rodrigues para o FC Porto. 5-3
4Marca pela terceira vez Zabic e faz o 5-2 para o Sporting
4Marca Carol para o Sporting
3Reduz Daymaro Salina para 2-3
2Entrada forte dos leões, xcom o terceirro golo de Nikcevic
1Bisa Zabic e o Sporitng amplia
1Golo do Sporting para Igor Zabic
0Início da partida
0Sete inicial do Sporting: Matej Asanin, Igor Zabic, Ivan Nikcevic, Frankis Carol, Pedro Portela, Carlos
Ruesga e Bosko Bjelanovic
0 Sete inicial do FC Porto: Alfredo Quintana, Miguel Martins, Nikola Spelic, José Carrillo, Daymaro
Salina, Gustavo Rodrigues e António Areia
0O FC Porto não poderá contar com Alexis borges, castigado com três jogos de suspensão, após o
cartão vermelho visto no jogo contra o ABC, na quarta-feira.
0À entradas para a terceira jornada, as duas equipas estão separadas por um ponto. O FC Porto é
líder com 43 pontos, enquanto o Sporting é segundo classificado, com 42 pontos.
0Boa noite. Vamos acompanhar em direto o encontro entre FC Porto e Sporting, a contar para terceira
jornada da fase final do campeonato.
 
08 abril 2017 às 20:24
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A11

FC Porto dá a volta ao Sporting com estrondosa segunda parte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fd0652a9

 
Fotografia: Ivo Pereira/Global Imagens
 
FC Porto perdia por seis golos ao intervalo, mas venceu o clássico de andebol com o Sporting, no
Dragão Caixa.
 
O FC Porto recebeu e venceu o Sporting, por 30-28, em jogo da terceira jornada da fase final do
Campeonato Nacional de Andebol e continua líder, agora com mais três pontos do que os leões,
segundos classificados.
 
O Sporting dominou a primeira parte e, ao intervalo, vencia por seis golos (19-13), mas na segunda
parte caiu de rendimento, marcou apenas nove golos e o FC Porto recuperou, foi mais forte e acabou
por se impor, com Marko Matic, no ataque, e também Quintana, na baliza, em bom plano.
 
O conjunto lisboeta entrou bem e chegou aos 3-0 graças ao acerto evidenciado pelo 'pivot' Igor Zabic,
que foi quase sempre uma grande dor de cabeça para a defesa portista e para o guardião Alfredo
Quintana.
 
O FC Porto consentiu muitas penetrações na sua linha defensiva e no ataque também deparou com a
forte oposição sportinguista, implacável nas marcações e nos duelos, e com o bom desempenho do
guardião Matej Asanin.
 
O segundo tempo foi do FC Porto, que, gradualmente, começou então a reduzir distâncias no
marcador, ao mesmo tempo que o Sporting dava sinais de uma menor eficácia tanto no ataque como
na defesa.
 
Forte no ataque exterior, em grande medida graças ao poder de fogo manifestado por Marko Matic, os
'dragões' empataram aos 25-25, com 52 minutos jogados e o Sporting em inferioridade numérica
temporária.
 
O Sporting acumulou erros atrás de erros e falhas técnicas e o FC Porto, fortemente apoiado pelo seus
adeptos, instalou-se depois no comando do marcador (28-25) e, mais sereno e confiante, venceu este
duelo.
 
Os portistas recompuseram-se, assim, da derrota sofrida na jornada anterior, com o ABC, em Braga
(30-28), e, com sete jornadas ainda por disputar, dependem só de si para serem campeões.
 
Resultados
 
FC Porto-Sporting, 30-28
 
Benfica-ABC, 33-23
 
Águas Santas-Madeira SAD, 24-30
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Classificação Jogos/Pontos
 
1. FC Porto 3/46
 
2. Sporting 3/43
 
3. Benfica 3/40
 
4. ABC 4/39
 
5. Madeira SAD 4/37
 
6. Águas Santas 3/32
 
08 abril 2017 às 23:23
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Ricardo Costa: "Levantámo-nos com toda a força"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed14cff2

 
Fotografia: Ivo Pereira/Global Imagens
 
Técnico do FC Porto enalteceu a atitude da equipa na vitória do clássico frente ao Sporting
 
Após a vitória do FC Porto sobre o Sporting, por 30-28, na terceira jornada da fase final do
campeonato, Ricardo Costa estava naturalmente satisfeito com o desfecho, que permitiu aos dragões
voltarem a ter uma vantagem de três pontos na classificação.
 
"É um ambiente único. Não foi o jogo sonhado, mas se calhar foi bom voltar a estar a perder por seis
golos", começou por dizer.
 
"Nunca virámos a cara à luta. Fomos buscar forças onde não sabíamos que tínhamos. Os meus
jogadores foram inexcedíveis", elogiou.
 
No entanto, Costa alertou: "Ainda não ganhámos o campeonato, ainda há muito para jogar. Voltem
para nos apoiar na quarta-feira [jogo contra o Benfica].
 
"Conquistámos os três pontos, mas continuamos os mesmos. Não há conforto, o campeonato tem
equipas muito iguais. Na primeira parte estivemos totalmente inibidos, mas levantámo-nos com toda a
força", concluiu.
 
08 abril 2017 às 22:43
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Benfica bate ABC e ascende ao terceiro posto da classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Record Online Autores: João Lopes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4e8636d5

 
Encarnados com uma ponta final muito forte, impõem-se por 33-23
O Benfica somou este sábado mais um triunfo na fase final do campeonato nacional de andebol, ao
impor-se no Pavilhão da Luz, em Lisboa, ao ABC de Braga, por 33-23, numa partida marcada pelo
equilíbrio, nos primeiros 40 minutos, e que os encarnados dominaram por completo na ponta final.
Nota deste equilíbrio é o facto de, ao intervalo, as equipas se encontrarem empatadas, a 13 golos.
Na equipa comandada por Mariano Ortega, destaque para Belone Moreira, que voltou a ser o melhor
marcador do encontro, com 7 golos, mais um do que o bracrense Pedro Spínola. Referência para o
elevado número de falhas técnicas cometidas pelas duas equipas, com o Benfica (21) a superiorizar-se
neste capítulo ao ABC (18).
 
Continuar a lerTambém no capítulo dos remates defendidos (15) e bloqueados (5), vantagem dos
bracarenses, que, ainda assim não conseguiram evitar uma derrota que os relega para a 4.ª posição,
a dois pontos dos encarnados.
 
Autor: João Lopes
 
08.04.2017
 
João Lopes
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FC Porto-Sporting: Pressão máxima no jogo do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a747b921

 
Dragão recebe hoje o leão e quem ganhar fica com campeonato na mão
 
Com apenas 1 ponto de vantagem na classificação do Grupo A, o líder FC Porto recebe hoje (21h00) o
Sporting, num jogo fulcral para as contas do título. Ainda que haja muitas jornadas por disputar,
quem vencer fica na frente e com o campeonato na mão, enquanto um empate poderá ser um
resultado mais favorável para os leões, que na segunda volta recebem os dragões.
 
O favoritismo é do FC Porto, pois ganhou todos os jogos da fase regular e tem-se apresentado ao
longo das últimas épocas como a 'besta negra' do Sporting, que não vence na Invicta para o
campeonato desde 26 de fevereiro de 2000, nessa altura a registar um triunfo por 23-22 ainda no
velhinho Pavilhão Américo de Sá.
Continuar a ler
 
Desde aí, o melhor que os leões conseguiram foi um empate (28-28), a 3 de maio de 2014, já no
Pavilhão Dragão Caixa, num Campeonato que voltaram a perder para os azuis e brancos.
 
Sem ser campeão desde 2000/01, o Sporting pode hoje contrariar esta estatística, aproveitando o
desgaste do FC Porto, que vem de duas derrotas consecutivas, ao ser eliminado pelos alemães do
Goppingen da Taça EHF e ao perder em Braga com o campeão ABC, que pôs fim ao recorde de 27
vitórias consecutivas dos dragões no atual campeonato e ganharam na mesma competição durante
seis meses e quatro semanas (209 dias).
 
Alexis Borges suspenso
 
O FC Porto enfrenta, ainda, outra grande adversidade, pois o pivô Alexis Borges, peça importante na
defesa e ataque, foi suspenso por três jogos, ficando de fora do clássico de hoje. O segunda linha
cubano viu um cartão vermelho direto e o consequente azul no jogo desta quarta-feira com o ABC,
após ter, alegadamente, agredido o pivô Ricardo Pesqueira. A pressão vai ser máxima.
 
Autor: Alexandre Reis
 
08.04.2017
 
Alexandre Reis
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