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Alfredo 
Quintana 

GR -1 

em lio 
FC Porto pode sagrar-se campeão já hoje em 

Odivelas se vencer oSporting busca liderança 

Nos dois lados do campo 

Bosko Bjelanovic, Pedro Solha (Sporting) e Rui Silva (FC Por-
to) são os  únicos jogadores dos atuais planteis que vestiram as 
cores dos rivais. Porém, são vários os elementos que já enver-
garam ambas as camisolas, entre os quais Carlos Resende, Car-
los Ferreira (atuais treinadores do ABC), Jorge Rodrigues (treina-
dor no Boavista), Hugo Figueira (Benfica), Ricardo Candeias 
(Pontault), Wilson Davyes (Césson), Nuno Gonçalves (Istres), 
Nuno Roque (Belenenses) e Hugo Rocha (ABC) que ainda estão 
em atividade. Depois, Luis Herriâni, Tó Leite, José Pires, Fernan-
do Areias, Rui Manuel Ferreira, Santa Bárbara, José Luzia, Luis Ei-
ras, Miguel Angelo, José Coln, Inácio Carmo. Hugo Vaz, Vladimir 
Petric. José Coin ou Luis Lacerda, mas também os treinadores Bra- 
nislav Pokraja c. António Cunha e Hrvoje Djebic. H. C 

modali@aboh.   
MAIS DESPORTO 

 

 

CURIOSIDADES 

Ivan Nikcevic 

SPORTING—FC PORTO 
4 8.' Jornada Grupo A 918.00 h 9 Muttiusos de Odivelas 

António Areia 
PD - 25 

Gustavo Rodrigues 
LD 

Rui Silva
- 9 

CT - 14 

Alexis Hernández 
PV - 22 

Nikola Spelic 
LE - 7 

Jose Carrillo 
PE - 18 

Treinador. HUGO CANELA 1- Matej GR-15 redro 
73 - João Paulo Finto,LE/PE; 18 • Carlos Carneiro, 1T:10 - Cláudio 
Pedroso LD.22 Francisco Tavares,PD, 3 -I gor Zalx, PV, 7 Bosko 
Bjelanovic LE: 23 - Edmilson Araúlo. LE: 24 - Manuel Gaspar GR 
26 - Bruno Gaspar, PE, 29 Marco Oneto', PV 
'lesionado 

Ser' 4e9" 
_ Axnrrxos Treinador: RICARDO COSTA: 16 - Hugo Laui enfiou, 61( 24 - Hugo 

Eurico Nkolau Santos_ PE 29 Marko Matic. LE.10 - Miguel Martins. C T, 8 - Yoel 

e Ivan Caçador 

im Lola) 

Morales,ID, 19 - Ricardo Moreira PD: 15 Daymaro Salina. PV: 
4 - Victor lturriza, PV, 6 -Leandro Semerio. LE, 17 Felipe 

Santaetã, LD/PV 28 Migue: Alves. PD 57 Pedro Carvalho, GR, 
3 Rui Ferreira. PE 

FL 

-os à frente (• 18 contra +17 
dos portistas). 

O Sporting tem Matej Asa - 
nin e Pedro Solha em duvida 
por lesão, mas Hugo Canela, 

o treinador, não tem chi - 
vidas: Mostra - 

mos que quando fazemos o que 
treinamos - e isso aconteceu na 1.' 
parte no Dragão , as coisas ei 

bem . Tem( Is apenas de transportar 
isso para a 2. parte e prolongar o 
que treinamos e sabemos fazer. 
Está aí o segredo da vitória.» 

Tanto em 
Jogo num 
clássico que 
leva já 191 
jogos oficiais 
desde 1954_ 

ANDEBOL 

Por 

HUGO COSIA  

U
M clássico entre Spor 
ling e FC Porto é pretex 
to suficiente para pren 
der a atenção de todos. 
Então com a possibili 

dade (h) o tulo nacional ser coloca 
do em jogo, o cenario ganha con 
dimentos extra na 192." edição 
desta rivalidade. E para os d ra 
gões, as contas são simples: uma 

vitória em Odivelas vale a recu 
peração do titulo e o 8." em 9 êp() • 
cas pára os azuis e brancos. E ateu - 
dendo ao passado recente, o FC 
Porto tem se dado bem contra o 
Sporting: 8 vitorias 
seguidas, com a 
curiosidade de 
nas ires Ultini,is  

deslocações a 
casa dos lis 
boetas a vitó-
ria ter sido pelo 
mesmo resulta-
do: 27- 26! Com os 
dois pontos de vantagem 
sobre-o adversário, a vi - 
toria daria 4 à maior so - 
bre os leões e o festejo 
em casa do rival. Mas 
próprio empate deixa 
a equipa comandada 
por Ricardo Costa 
em boa posição, 
pois ficaria a uma 
vitoria do cetro nas 
duas jornadas que fal-
tam (na Luz com o 
Benfica e em casa 
com o Aguas Santas) 
e em vantagem no 
confronto direto com 
Os leões. 

Para o Sporting. vencer e obri 
gatorio e por 3 golos. no mini»), 
para ter a certeza que depende uni 
umente de si nas duas rondas res 
tatues (Funchal contra a Madeira 
SAI.) e em casa com o Benfica). As 
sim anularia a diferença de 2 go 
los (30 - 28) cio Dragão Caixa. Ga 
nhar por 1 deixa o FC Porto nessa 
posição de vantagem, ganhar por 
doiScoloca o título a decidir se no 
goal average desta fase tendo 
em conta que ambas ganhariam 
os dois jogos restantes — e se ago 
ra são os portistas em vantagem 
( • 19 cont ra 16 dos leões), o suces 
so leonino por dois golo. coloca  

»O primeiro duelo entre FC Porto e 
Sporting foí há quase 63 anos no 
Parque das Camélias, na Invicta! A 21 
de agosto de 1954, os dragões bate-
ram os leões (16-10). Uma semana de-
pois em Lisboa o Sporting vingou-se 
ao vencer (20-11) no Parque Mayer! 

»0 jogo de hoje sera o 192.° deste 
clássico em jogos nacionais oficiais: o 
FC Porto venceu 98, o Sporting 
ganhou 75. além de 18 empates 

»Nos últimos 8 confrontos oficiais 
entre os rivais, o FC Porto ganhou 
sempre. É preciso recuar quase dois 
anos para ver a última vitória do 
Sporting, a 20 de Maio de 2015, por 
25-24 no prolongamento por altura do 
A." jogo da final de 2014/15 
Curiosamente. este sucesso 
aconteceu em Odivelas, palco do jogo 
de hoje e que ja recebeu 4 classicos: 3 
vitorias dos leões e uma do FC Porto 

»Sporting e FC Porto são os clubes 
mais titulados no andebol luso: leões 
têm 38 troféus (17 Campeonatos. 2 
Divisões de Elite,15 Taças de Portugal 
3 Supertaças e 1Taça Challenge), os 
dragões 36 (17 Campeonatos. 3 Ligas, 
7 Taças de Portugal. 6 Supertaças e 3 
Taças da Liga). H. C 

Têm a palavra 

CRUCIAL 

O público tem de ser crucial. Se 
para o FC Porto é, por não perder em 
casa. não será só por jogarem bom 
andebol. É porque jogar no Dragão 
Caixa é dificil. Mas nós também não 
conseguimos fazer isso? Claro que 
conseguimos. Ate melhor 

HUGO CANELA 
treinador do sporting 

SEGREDO 

O segredo e o mesmo de 
sempre. trabalhar em equipa. Se 
remarmos todos para-o mesmo lado 
vai ser mais fácil. A nossa equipa vale 
pelo coletivo 

HUGO SANTOS 
ponta-esquerdo do Fr POrt0 

CALENDÁRIO 
4  Grupo A 4 8.' !ornada-) Hoje 

Madeira SAD-Aguas Santas 17.00 h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 

ABC-Benfica 17.00 h 
Pavilhão Flavio Sã Leite, em Braga 

1 Sporting-PC Porto 18.00 h 
1 Pavilhão Multiusns. Mvelas Pr. 1..:sbo4 

4 Grupo B 4 8: lorrimi,i Hoje 

Boa Hora-Ac. São Mamede 18.00 h 
Pavilhão Fernw 

ISMAI-AC Fafe 19.00 h 

i Pavilhão Municipal na Mata 

Sp. Horta-Arsenal Devesa 2200 h 

A.n.jnin 

Belenenses-Avanca 15.00 h 

PE Frankis Caro! 
LE - 13 

Aljosa Cudic Carlos Ruesga 
PE - 16 CT - 1.1 

Michal Kopco 
PV - 5 

lanko Bozovic 
Pedro Portela  1-1) 77  

PD - 4 

o 

O 

SSI 0 
 0 

 

com título 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
18h00 
Sporting-FC Porto, 8.a jornada 
fase final do campeonato. 

AMANHÃ 

BASQUETEBOL 
16h00 
CAB Madeira-Benfica. 
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ANDEBOL
| Redacção |

O ABC/UMinho recebe hoje, às
17 horas, o Benfica em jogo da
oitava jornada da fase final do
Grupo A do campeonato nacio-
nal Andebol 1. 

Nesta ronda, que tem a luta pe-
lo título focada entre os dois pri-
meiros no jogo Sporting-FC
Porto, os bracarenses, que revi-
ram objectivos em baixa, assu-
mem como meta o quarto lugar e
precisam de vencer o clube da
Luz, que já não deve deixar fugir
o terceiro. Na corrida com o
ABC/UMinho pelo quarto lugar,
o Madeira SAD recebe o Águas
Santas.

No Grupo B, o Arsenal da De-
vesa visita hoje às 21 horas nos
Açores o SC Horta. 

Os dois clubes (como o S. Ma-

mede), que se encontram iguala-
dos com 28 pontos , debatem-se
pela permanência no escalão
maior do andebol nacional. 

Mais aliviado está o Fafe, com
33 pontos, que visita hoje às 19
horas o Maia/ISMAI, segundo
do Grupo B com 39 pontos.

ABC/UMinho recebe Benfica 
em busca do quarto lugar
HOJE ÀS 17 HORAS no Pavilhão Flávio Sá Leite uma vitória sobre o Benfica pode dar ao ABC/UMInho o
quarto lugar. No grupo que luta pela permanência o Arsenal da Devesa joga nos Açores.

DR

Jogo da fase inicial: Ricardo Pesqueira em acção atacante do ABC

Grupo A
Hoje
Sporting-FCPorto
Madeira SAD-Águas Santas
ABC/UMinho-Benfica

Grupo B
Hoje
SC Horta-Arsenal Devesa
Maia/ISMAI-AC Fafe
Boa Hora-São Mamede
Amanhã
Belenenses-Avanca

+ jogos
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HOJE
ANDEBOL

Nacional da 3.ª Divisão
18h00 P. Lanhoso-Académica Pav. Escola Póvoa Lanhoso
Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis 
14h00 Emp. Comércio-CAIC Nave de Santarém
Regional de Juvenis/Juniores
15h00 Académica-Alavarium Pavilhão 1 Universitário
Nacional de Infantis 
11h00 S. Paio de Oleiros-CAIC Pav. S. Paio Oleiros
Regional de Infantis
11h00 Académica-Monte Pavilhão 1 Universitário

BASQUETEBOL

Nacional da 1.ª Divisão masculina
21h00 Maia Basket B-Olivais Pavilhão Nortecoope
Nacional Sub-19 femininos
18h30 Galitos-Academia Pavilhão Galitos (Aveiro)
Nacional Sub-18 masculinos
18h00 Salesianos A- Academia Pav. Salesianos (Porto)
Nacional Sub-16 masculinos
18h00 Vasco Gama A-Ginásio A Parque das Camélias
Taça Nacional Sub-14 masculinos
15h00 Academia-CB Viana Escola D. Dinis
Taça Nacional Sub-14 femininos
16h30 Sp. Figueirense-V. Guimarães Esc. Cristina Torres
Torneio Inter-associações Sub-18 masculinos
14h30 Ginásio-Académico A Pavilhão Galamba Marques
Torneio Inter-associações Sub-16 masculinos
14h30 Olivais-CBV Pavilhão Augusto Correia
15h00 Clube Basket 2011/ESBM-GDAS Pav. Caras Direitas
21h00 Academia-Diogo Cão Escola D. Dinis
Torneio Inter-associações Sub-14 masculinos
17h30 Est. Brigantinas-Ginásio Pav. Mun. Bragança
Torneio Inter-associações Sub-14 femininos
17h00 Academia-Gumirães Escola D. Dinis
Torneio Futuro Sub-18 femininos
14h30 Sp. Figueirense-BC Lis Escola Cristina Torres
Torneio Futuro Sub-15 femininos
14h00 CAD-BC LisPavilhão CheloTorneio Futuro
Sub-15 masculinos
19h00 Academia B-Stella Maris Escola D. Dinis
Campeonato Zona Formação Sub-14
15h30 Oliveirinha-ESBM Pav. Carregal do Sal

Torneio Sub-13 feminino
18h30 Esgueira-Olivais Pavilhão Esgueira

FUTEBOL

1.ª Divisão de de Juniores (Apur. Campeão)
17h00 FC Porto-Académica Centro Estágios Olival
1.ª Divisão de de Juniores (Manutenção)
17h00 Naval-V. Setúbal CT José Bento Pessoa
2.ª Divisão de de Juniores (Apur. Campeão)
17h00 Micaelense-Eirense Est. Marquês Jácome Correia
2.ª Divisão de de Juniores (Manutenção)
17h00 Repesenses-Vigor Estádio Montenegro Machado
Distrital de Juniores (Apur. Campeão)
15h00 COJA-Lousanense Parque Armando Dinis Cosme
17h00 Carapinheirense-Casaense Campo S. Pedro
17h00 União FC-Tocha Campo da Feira Nova
17h00 Tourizenze-Académica/SF Campo Mauro Gama
Distrital de Juniores (Taça Intercalar)
17h00 Ançã-Poiares Parque Desp. Ançã
17h00 Vinha da Rainha-Nogueirense Campo Vinha Rainha
17h00 Condeixa-Esperança Est. Mun. Condeixa
17h00 Eirense-União 1919 Campo Vale Fojo
Distrital de Juvenis (Taça Intercalar)
16h00 Oliv. Hospital-Cernache Est. Mun. Oliv. Hospital
Distrital de iniciados (Taça Intercalar)
11h00 Febres-Lousanense Complexo Desp. Febres
Taça de Encerramento Juniores
17h00 Ac. Gândaras-Oliv. Hospital Campo das Gândaras
17h00 Pedrulhense-Febres Campo da Pedrulha
17h00 Cadima-Penelense Parque do Fujanco
17h00 Lousanense-Poiares Campo José Pinto Aguiar
20h00 Febres-Sepins Complexo Desp. Febres
Taça de Encerramento Juvenis
18h00 Brasfemes-Cernache Campo de Mualdes
Taça de Encerramento Iniciados
18h00 Adémia-União FC Campo Ramos de Carvalho
Distrital de Infantis (3.ª fase)
9h00 Naval-Cernache CT José Bento Pessoa
11h00 Pedrulhense-Marialvas Campo da Pedrulha
11h00 AAC/OAF-Nogueirense Academia Briosa XXI
Distrital de Benjamins (3.ª fase)
11h30 Lousanense-Ginásio Campo José Pinto Aguias
12h00 Naval-AAC/OAF CT José Bento Pessoa

Taça Encerramento de Infantis (Série C)
11h00 Brasfemes B-Vigor A Campo de Mualdes
11h00 Arzila-Ribeirense Complexo Vigor
Taça Encerramento de Infantis (Série D)
10h00 Almalaguês-Arouce Praia Campo da Milheiriça
10h00 Vigor B-Vinha Rainha A Compleco Vigor
11h00 Sourense-Condeixa B Campo Vinha Rainha
Taça Encerramento de Infantis (Série E)
11h00 Ereira-Ala-Arriba Campo da Ereira
11h00 Povoense-Ançã Estádio Municipal Cantanhede
Taça Encerramento de Benjamins (Série A)
11h00 Poiares-União FC Estádio Rui Manuel Lima
11h00 Nogueirense-Mocidade Estádio Santo António
11h00 Moinhos-Tourizense Campo das Lapas
Taça Encerramento de Benjamins (Série B)
10h00 Lousanense B-Ac. Gândaras B Campo J. P. Aguiar
11h00 AAC/SF A-Arzila Campo Santa Cruz
11h30 Vigor A-Cernache Complexo Vigor
Taça Encerramento de Benjamins (Série C)
11h00 Academia N10 B-AAC/SF B Campo N10
11h00 Assafarge-União 1919 A Campo da Assafarge
11h30 Almalaguês-Eirense B Campo da Milheiriça
Taça Encerramento de Benjamins (Série D)
11h00 Casaense A-Febres A Complexo Casaense
11h00 Ginásio A-Sepins Campo S. Pedro
Taça Encerramento de Benjamins (Série E)
10h30 Naval C-Vateca CT José Bento Pessoa
11h00 Ala-Arriba-Povoense B Est. Municipal de Mira
11h00 União 1919 B-Vinha Rainha Campo da Arregaça
Troféu Distrital Traquinas (Grupo A)
15h00 AAC/SF-Tabuense Campo Santa Cruz
16h00 Adémia-Febres Campo Santa Cruz
Troféu Distrital Traquinas (Grupo B)
15h00 Vigor-Ginásio Parque Júlio Jorge Simões
16h00 Praia Leirosa-Mocidade Parque Júlio Jorge Simões
Troféu Distrital Traquinas (Grupo C)
15h00 Sourense-Marialvas Campo Ant. Coelho Rodrigues
16h00 Casaense-AAC/OAFCampo Ant. Coelho Rodrigues
Troféu Distrital Traquinas (Grupo D)
15h00 Pedrulhense-Lousanense Campo José P. Aguiar
16h00 Souselas-Eirense Campo José P. Aguiar
Troféu Distrital Petizes (Grupo A)
15h00 Tabuense-Tocha Campo A. Costa Júnior
16h00 Pereira-Académica/OAF Campo A. Costa Júnior

Troféu Distrital Petizes (Grupo B)
15h00 Casaense-Sourense Campo Ant. Coelho Rodrigues
16h00 Marialvas-Oliv. Hospital C. Ant. Coelho Rodrigues

FUTSAL

Divisão de Honra AFC (Meias-finais - Jogo 1)
18h00 Granja Ulmeiro-Prodeco Pavilhão Gr. Ulmeiro
19h00 CRI Alhadense-CP Mir. Corvo Pav. Colégio Quiaios
Taça AFC Seniores Femininos
16h00 Ourentã-Lôgo de Deus Pavilhão Multiusos Tábua
17h00 NS Condeixa-União 1919 Pavilhão Multiusos Tábua

Distrital de Iniciados
15h00 CP Miranda Corvo-União 1919 Pavilhão CPMC
16h00 Miro-Tocha Pavilhão de Penacova
16h00 NS Condeixa-Vila Verde B Pavilhão Mun. Condeixa
16h00 SM Cortiça-Vila Verde A Pav. S. Martinho Cortiça
Distrital de Infantis (Apur. Campeão)
9h00 Gr. Ulmeiro B-S. João Pav. Granja do Ulmeiro
11h00 CP Mir. Corvo-Domus Nostra Pavilhão CPMC
11h00 ADFP Mir. Corvo-Norton Matos Pav. Miranda Corvo
Taça de Encerramento de Infantis (Série A)
11h00 CB Montemor-Prodeco Pav. Montemor-o-Velho
11h00 Vilaverdense-Norte e Soure Pavilhão GRV
Taça de Encerramento de Infantis (Série B)
10h30 Granja Ulmeiro A-Académica Pav. Gr. Ulmeiro
11h00 NS Condeixa A-União 1919 Pavilhão Mun. Condeixa
Distrital de Benjamins
11h00 União 1919-Académica Pavilhão U. Coimbra
11h00 Serpinense-S. Mart. Cortiça Pavilhão Serpins
11h00 Miro-CP Miranda do Corvo Pavilhão Penacova
11h00 NS Condeixa-João Veloso Pavilhão Venda da Luísa
11h00 Prodeco-ADFP Mir. Corvo Pavilhão dos Covões
12h00 Gr. Ulmeiro-S. João Pav. Mun. Gr. Ulmeiro

HÓQUEI EM PATINS

Jogar para Formar Escolares
11h00 HA Cambra-AD Mira Pavilhão Vale de Cambra

VOLEIBOL

Nacional da 2.ª Divisão
17h00 Académica-Marítimo Pavilhão 2 Universitário

Cartaz Desportivo
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Sandra Fernandes confia nas pupilas que comanda. FOTO ASPRESS 

MASCULINOS RECEBE O ÁGUAS SANTAS 

MODALIDADES 

"Dar tudo por tudo 
perante grande equipa" 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Tem início este fim-de-semana no 
Pavilhão do Funchal as primeiras 
duas partidas de urna final dispu-
tada à maior de cinco encontros, 
entre as formações do Madeira 
Andebol SAD e o Colégio de Gaia, 
equipas que vão disputar o princi-
pal título nacional do calendário 
do andebol feminino português. 

Assim, hoje pelas 15 horas, c do-
mingo às 15h30, Madeira SAD e 
Gaia entram em acção para uma fi-
nal certamente muito competitiva, 
onde ambos os emblemas revelam 
competências para vencerem. 

De um lado o campeão em título 
Madeira Andebol SAD grande re-
cordista de títulos nacionais. Do 
outro o Colégio de Gaia, que desde 
1990 persegue este troféu e que 
este ano se apresenta com um 
plantei cheio de soluções. 

Na fase regular vitória em Gaia 
do Madeira SAD (32-20) e empate 
no Funchal (20-20). O Madeira 
SAD terminou em primeiro lugar 
com 62 pontos, tendo averbado 19 
vitórias, dois empates e urna derro-
ta frente ao Alavarium, eliminado 

MADEIRA SAD INICIA 
ESTA TARDE (151100) 
O ATAQUE AO TÍTULO 
DE CAMPEÃ DE 
ANDEBOL 

nas meias-finais pelo Gaia - as nor-
tenhas concluíram a fase regular 
no segundo lugar com 56 pontos. 
Venceram 16 partidas, empataram 
duas e sofreram quatro derrotas. 

Números à parte, este Colégio de 
Gaia nunca se apresentou para 
uma final com tantos e bons argu-
mentos colectivos e individuais 
tudo indicando que esta será urna 
das finais mais competitivas dos 
últimos anos e onde o Madeira An-
debol SAD se releva disposto a de-
fender o seu título, como destacou 
ao DIÁRIO Sandra Fernandes, a 
técnica das madeirenses. 

"Importa destacar neste mo-
mento que esta será uma final que 
antevejo muito difícil. Estamos 
perante duas equipas que realiza-
ram urna fase regular muito boa e 
julgo que merecem discutir o títu- 

lo. O Gaia na minha opinião apre-
senta o melhor plante]. da I Divi-
são, reúne mais soluções, mais op-
ções para uma melhor gestão, o 
que numa final como estas carac-
terísticas é importante", anunciou 
a técnica, que ainda assim confia 
na equipa que comanda: "O Ma-
deira Andebol regista um conjun-
to de dificuldades, muitas limita-
ções e menos opções, mas garan-
timos esse compromisso de dar 
tudo por tudo pelo título de cam-
peão. Vencer estas duas partidas 
na Madeira será determinante 
para a contabilidade da final, mas 
temos de estar preparadas para o 
que o Gaia poderá fazer. Para o 
efeito, contamos com o apoio do 
nosso público e se assim aconte-
cer, vamos aproximar a equipa 
das vitórias que é isso afinal que 
se pretende". Reforçando, "a final 
não termina nestas dois jogos pelo 
que temos apelar a unia grande 
capacidade de superação de todo 
o grupo de trabalho para ultrapas-
sar este obstáculo. Estou muito 
satisfeita com tudo o que as mi-
nhas jogadoras têm trabalho res-
ta-nos agora dentro de campo dar 
o máximo pela Madeira".  

■ Nos masculinos, a partir das 17 
horas de hoje, o Madeira SAD rece-
be o Aguas Santas, encontro deter-
minante para os madeirenses no 
apuramento a turlitprova europeia 
na próxima época. Para além da im-
portância deste confronto, assinale-
se o facto da SAD promover uma 
homenagem a internacional madei- 

reme Gonçalo Vieira. 
Nos femininos, com o CS Madeira a 
viajar até ao reduto do Maia onde 
actua pelas 17horas, partida refe-
rente à1.amtio do apuramento clas-
sificativo entre o quinto e oitavo lu-
gar. As madeirenses em caso de vi-
tória espreitam igualmente urn lu-
gar nas provas europeias. 

Página 5



A6

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 16,82 x 15,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69507941 13-05-2017

J
á sem hipóteses de lu-
tar pelo título de cam-
peão nacional, ABC e 
Benfica defrontam-se 

hoje, a partir das 17h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em encontro da oitava 
jornada da fase final do 
campeonato. 

Ao ABC resta vencer 
para tentar terminar na 
quarta posição, uma vez 
que até do Benfica dista 
já seis pontos. 

O “jogo grande” da ron-
da disputa-se em Lisboa, 
com o Sporting a receber 
o FC Porto, num encontro 

Andebol

ABC recebe hoje Benfica

que pode definir o novo 
campeão nacional, uma 
vez que as duas equipas 
estão separadas por dois 
pontos, com vantagem pa-
ra os “dragões”.

Assim, outro resulta-
do que não seja o triunfo 
do Sporting, significa que 

o título fica nas mãos do 
FC Porto.

A ronda completa-
-se com o Madeira SAD-
-Águas Santas.

Na fase de manutenção, 
o Arsenal da Devesa joga 
hoje nos Açores, frente ao 
Horta, a partir das 21h00.

Juvenis do ABC
jogam hoje
em Setúbal
A equipa de juvenis do 
ABC viaja hoje até à região 
de Setúbal, para defrontar 
o Alto do Moinho, em en-
contro da segunda jornada 
da fase final da competi-
ção. O encontro inicia-se 
às 16h30 e coloca frente 
a frente duas equipas em 
situações distintas. O Al-
to do Minho perdeu na 
ronda inaugural, em ca-
sa, frente ao Sporting, por 
15-28, enquanto o ABC re-
cebeu e venceu o Colégio 
dos Carvalhos por 32-28.

ABC e Benfica reencontram-se hoje, desta vez em Lisboa

D
M
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Madeira SAD quer vencer 14.º campeonato 

Equipa de Sandra Fernandes é a grande favorita à vitória. 

Madeira SAD e Colégio de
Gaia iniciam hoje (15h00)
a disputa do título nacio-

nal de seniores femininos da
1ª divisão, no Pavilhão do Fun-
chal, que acolherá este fim de
semana os dois primeiros jogos
do “play-off” que será decidido
à melhor de cinco partidas. 

A equipa de Sandra Fernan-
des, campeã em título, vai pro-
curar somar duas vitórias de
modo a construir uma vanta-
gem confortável para levar para
o terceiro jogo, que já será dis-
putado em Vila Nova de Gaia.

As madeirenses procuram lo-
grar o 14.º título do seu histo-
rial.

Contudo, as nortenhas, que
ficaram em segundo lugar na
fase regular do campeonato,
vão procurar surpreender no
Funchal, pelo que é de antever
que, entre hoje e amanhã, seja
possível assistir a jogos emo-
cionantes no velhinho Pavilhão
do Liceu, que deverá encher
apesar de ambos os jogos serem
transmitidos em direto na An-
debol TV.

O CS Madeira de Marco Frei-

tas também vai entrar hoje em
ação, mas fora de portas, para
disputar o 5.º lugar do cam-
peonato com o Maiastars, posto
que será decidido à melhor de
três jogos.

A equipa madeirense joga a
partir das 17h00, no Municipal
da Maia, num jogo em que se
espera um algum equilíbrio. O
segundo jogo será disputado
no Funchal, pelas 19h00 de 20
de maio. Uma eventual “negra”
foi programada para o dia se-
guinte, no mesmo local, a partir
das 18h00. JM

©
 J

M
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Equipa de Paulo Fidalgo recebe o Águas Santas e só a vitória interessa para
alcançar o objetivo da época. Gonçalo Vieira é homenageado antes do jogo. 

M
adeira SAD e Águas San-
tas defrontam-se hoje no
pavilhão do Funchal
(17h00) num jogo que
poderá valer um lugar

europeu à equipa de Paulo Fi-
dalgo na próxima época, e que
também servirá de pretexto para
homenagear o ex-andebolista
Gonçalo Vieira. 

“Todos os adversários nesta
fase são equipas de grande nível
e até posso dizer que o Águas
Santas, em relação ao ano passa-
do, encontra-se mais forte, por

isso, é de esperar um jogo bas-
tante difícil para o Madeira SAD,
até porque o adversário também
vem na máxima força e tem os
seus objetivos para cumprir”, an-
teviu ao JM o antigo jogador que
durante uma década foi capitão
da equipa madeirense. 

“Não vai ser um jogo fácil, mas
julgo que amanhã [hoje], com a
ajuda do grande público que mui-

Equipa madeirense deverá voltar a contar com um pavilhão cheio de apoiantes na tarde de hoje. 

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 F

lá
vi

o 
Ca

br
ita

to possivelmente irá estar pre-
sente, iremos assistir a um grande
jogo e o Madeira SAD sairá vito-
rioso”, acrescentou depois Gon-
çalo Vieira, que também chegou
a sagrar-se campeão nacional. 

Quanto à homenagem de que
será hoje alvo, 15 minutos antes
do início da partida, o ex-alteta
lembrou que “é sempre bom ver
que o meu trabalho foi reconhe-
cido”. “É um sonho concretizado”,
confessou, assegurando que não
se trata de uma despedida, pois
vai continuar ligado à modalida-
de.

Gonçalo Vieira jogou nove épo-
cas no Académico, duas no Ma-
rítimo e 16 no Madeira SAD. Foi
quatro vezes vice-campeão na-
cional e ainda finalista da Taça
de Portugal e Internacional A
por Portugal. JM

Vencer “vale” a Europa 
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LUV  Sporting precisa de ganhar por três golos para ser líder e só depender de si, o FC Porto 
festeja já o título se vencer em Odivelas. A emoção atesta o êxito de um campeonato a duas fases 

Quando a fuialíssi 
chega 33 jogos 
O FC Porto pode ser 
campeão já hoje, mas o 
título também pode ter de 
esperar pelas contas totais 
de golos no final da última 
jornada, provando-se que é 
possível ter as emoções de 
um play-off... em jornadas 

Portistas Daymaro Salina e Ricardo Moreira travam em falta o grande motor dos leões, Carlos Ruesga 

AUGUSTOIFERRO 
*111110 título nacional de an-
debol ficará hoje decidido se o 
FC Porto venero Sporting na 
casa do leão, em jogo agenda-
do para as 18h00, ou irá pôr os 
lisboetas bem colocados para 
receberem as faixas, em caso 
de vitória por três golos ou 
mais, pois nesse caso igualam 
os dragões em pontos e ficarão 
em vantagem nos confrontos 
diretos. Um triunfo do Spor-
ting por dois pode gerar uma 
decisão no total de golos e pro-
longar a discussão até dia 31, o 
da última jornada. 

Para o andebol português, 
atingir-se o pico da emoção ao 
33.° jogo de campeonato é um 
atestado de validade a um mo-
delo competitivo que regres-
sou, depois de dois anos com 
play-off, uma vez que o domí-
nio total dos portistas na pri-
meira fase -vitórias em todos 
os 26 jogos - não impediu a 
recuperação dos leões numa 
fase final a seis equipas em 
que os azuis e brancos trope-
çaram duas vezes. 

Se o FC Porto vencer hoje, 
fica com quatro pontos de 
vantagem sobre o rival e duas 
vitórias no confronto direto, 
o que lhe permitirá festejar o 
título mesmo ainda tendo de 
jogar com Benfica e Águas 
Santas. Em caso de empate, o 
FC Porto continuará com mais 
dois pontos e poderá perder 
um dos jogos referidos, fican-
do ainda na frente, caso perca 
por um só golo. 

O Sporting, que ainda recebe 
o Benfica e irá ao Funchal de-
frontar o Madeira SAD, sabe 
que precisa de ganhar por mais 
de dois golos, mas também 
que isso não será fácil. O FC 
Porto venceu os últimos sete 
confrontos com o Sporting e 
os dois últimos recuperando 
de grandes desvantagens já 
nos minutos finais. Para supe-
rar o fator psicológico, o trei-
nador leonino, Hugo Canela, 
pede ao seu público que em- 

purre como nunca: "Jogar no 
Dragão Caixa é difícil, mas nós 
também conseguimos fazer 
isso. Até melhor. Os nossos 
adeptos são muito mais faná-
ticos. Se tivermos uma casa 
cheia, com as galerias repletas, 
os jogadores do FC Porto vão 
perder o ar com o sufoco que 
vem das bancadas." 

O treinador explicou o que 
terá de ser diferente: "Temos 
de conseguir prolongar até ao 
final dos 60 minutos toda a 
nossa intensidade, o nosso 
querer e, principalmente, ser-
mos muito disciplinados do 
primeiro ao último minuto. Já 
mostrámos que, quando faze-
mos o que treinamos, os jogos 
correm bem. Está aí o segredo 
da vitória." 

Pela parte do FC Porto, Hugo 

"Jogar no Dragao 
Caixa é difícil, ma, 
nós conseguimos 
fazer melhor. Com  
as galerias repletas  
-?es  perdem o ar" 

Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

"O nosso objetivo 
é ganhar em 
Lisboa e sermos 
campeões" 
Hugo Santos 
FC Porto 

Santos sabe o que terá pela 
frente: "Umjogo muito difícil, 
entre as duas melhores equi-
pas em Portugal. Nenhuma é 
favorita." Para o ponta portis-
ta, o foco está no título: "O 

O UMU J A  
J 

Hoje(18h00) SPortin9-FC Porto 

Dia 17 (19h00) Madeira SAD-Sporting 

Dia 20 (17h00) Benfica-FC Porto 

Dia 31(21h00) Sporting-Benfica 

Dia 31 (211-i00) FC Porto-Águas Santas 

nosso objetivo é ganhar em 
Lisboa e sermos campeões. 
Esse é o objetivo desde o início 
do ano. O nosso segredo é o 
mesmo de sempre, trabalhar 
em equipa." 

FC PORTO CAMPEÃO SE: 
'ganhar hojeao Sporting 

• empatarcom o Sporting e depois não perder 
maisdo que um jogo do QUC OS leões 

• perdercerrioSportingpordoisgotosedepois 
fazer os mesrnos resultadose mais golos; Perder 

por um golo e depois fazer os mesmos resultados 
• perder com o Sporting por très ou mais golos e 

depois fazer mais pontos 

SP0FrTING CAM PEÃO SE: 
ganhar ao FC Porto por très ou mais goios e 

ck. fazer os mesmos resultados 
ganhar ao FC Porto por dois golos e depois fazer 

os menos resuttados e mais golos 
• ganhar ao FC Porto por um golo ectepois fazer 

'mis um ponto 
empatar com o FC Porto e depois ganhar três 

pontos (derrota e empate) aos portistas 
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AGE\  
•-•-• 

A 
ANDEBOL  
Campeonato Nacional -
8.a Jornada - Grupo A: 
Madeira SAD-Águas Santas, 
17h00; ABC-Benfica,17h00; 
Sporting-FC Porto, 18h00 
(Pav. Multiusos Odivelas). 
Grupo B: Boa Hora-São 
Marnede,18h00; Maia/ 
ISMAI-Fafe,19h00; Sp. 
Horta-Arsenal, 21h00. 

S ASQUETESOL 
Campeonato da Liga - 
Play-Off - Quartos de 
final -3.° Jogo: Galitos 
Barreiro-V. Guimarães, 
15h00; CAB Madeira-
Benfica,16h00. 

CICLISMO 
Volta a Itália, com 
a participação de ciclistas 
portugueses, a decorrer 
até dia 28. 

FUTEBOL 
1 Liga - 33.a Jornada: 
Benfica-V. Guimarães, 
18h15; Feirense-Sporting, 
20h30. 
11 Liga - 41.3  Jornada: Cova 
Piedade-Aves, 11h15. 
Juniores A - !Divisão - 2.a  
Fase -11.3  Jornada -
Apuramento de Cam-
peão: Sporting-Benfica 
(16h00); V. Guimarães-
Braga; FC Porto-Académi-
ca; Belenenses-Rio Ave. 
Manutenção/Descida - 
Zona Norte: Paços 
Ferreira-Gil Vicente;  

Feirense-Moreirense; 
Chaves-Padroense; 
Leixões-Oliveirense. Zona 
Sul: Nacional-Sacavenense 
(16h00); Naval-V. Setúbal; 
Estoril-Leiria; Oeiras-
Loures. 
Juniores A- II Fase - II 
Divisão -10.a Jornada -
Subida - Zona Norte: 
Tondela-Fafe; Boavista-
Mar (timo (Estádio Bessa); 
Aves-Cesarense. Zona Sul: 
Micaelense-Eirense 
(16h00); Alcanenense-Cova 
Piedade; Casa Pia-Real. 
Juniores A - II Fase - II 
Divisão -13.3  Jornada -
Manutenção/Descida -
Série A: Tirsense-Cerveira; 
Bragança-Vizela; Famali-
cão-Merelinense; Vila Real-
Varzim. Série B: U. 
Sousense-Sanjoanense; 
Penafiel-Lusitania ; 
Alfenense-Salgueiros 08; 
Arouca-Freamunde.  Série 
C.:Anadia-Ac. Viseu; 
Repesenses-Vigor 
Mocidade; Estrela Almeida-
BC Branco; Beira-Mar-
Pombal. Série D: Fut 
Benfica-Ac. Santarém; 
Castelo Vide- Marinhense; 
Caldas-Torreense (Campo 
Mata); Alverca-Sintrense. 
Série E:  Lusitano-Desper-
tar (Campo Estrela); 
Barreirense-Sesimbra; 
Portimonense-Praia 
Milfontes; Olhanense-
Pinhalnovense. Jogos às 
17h00. 

FUTSAL  
Taça de Portugal - Meias-
finais -  Sporting-Benfica, 
15h30; Burinhosa-Viseu 
2001,18h00. Jogos no 
Pavilhão Multiusos de 
Gondomar. 

Liga Europeia - Final-four 
- Melas-Finais- Oliveiren-
se-Barcelona,16h15; 
Benfica-Reus,18h30. Jogos 
no Pavilhão Barris Nord, 
Lérida (Espanha). 

VOLEIBOL 
Campeonato Nadonal, 
Play-off finai, 5.9ogo: 
Benfica-Sp. Espinho,15h00. 
2.3 fase, 3.° play-off -
Apuramento de campeão, 
2.° jogo: Fonte do Bastardo-
V. Guimarães,19h00. 
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ANDEBOL 
tuo NAGOIGA Fase Final 

14* 
GRUPO A 8?)~. 
Madeira SAD-Aguas Santos 
17h00. Pav. Fux hal 
Daniel MartInsiRobert o Martins  
ABC-11•figh 
17h00, Pay F. Sá Leite 
Mário Coutinh:VRanuroSihra  
SPOetirse-FC Porto SIxPtillOW 
18h00. Pay Mult lusos OdlYelas 
Eurko Nicolaurlyan Caçador 
GRUPO B B.' Amada 
Boa HoneAc. Sio Munida 
18h00, Pav. F. Tavares 
Duarte Santos/Ricardo Fonseca 
ISPAAFAC Fato 
19h00, Pav. Mun. Mala 
Gonçalo Avelro/Hu90 Fernandes 
Sp. Horta-Arsenal 
21h00, Pav. Desp. Horta 
Róben Mala/André Nunes 
Anunhil 
GRUPOS 8.'kenada 
Beienenses-Avánca 
15100, Pay. Acácio Rosa 
Ogorte aritosiRicarcio Fonseca 
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MilMa 
Portistas tèm oito vitórias consecutivas nos clássicos com os leões 

Anf iphol F. C. Porto pode fechar hoje as contas do campeonato e sagrar-se campeão 

nadonal, a duas jornadas do fim, se vencer o clássico frente ao Sporting, em Odivelas 

Dragão 
quer fazer 
a festa na 
casa do rival 
-  O pavilhão de Odivelas é 
hoje (18 horas, SportingTV) 
palco do jogo de cartaz da oi-
tava e antepenúltima jornada 
do Grupo A, com o Sporting a 
receber o F. C. Porto, que 
pode, desde já, sagrar-se 
campeão nacional. Em caso 
de vitória, os dragões con-
quistam o 21.9  título nacional 
e voltam aos êxitos, depois de 
o ABC ter sido o campeão na 
época transata. Os portistas li-
deram a tabela, com mais dois 
pontos do que os leões, e uma 
vitória fecha as contas do 
campeonato. 

O extremo esquerdo Hu-
go Santos é o porta-voz da 
confiança portista e mani-
festa a crença de alcançar o 
grande objetivo da época, 
logo à primeira oportunida-
de. "O nosso objetivo é ga-
nharmos em Lisboa e ser-
mos campeões. Esse é o nos-
so objetivo desde o início do 
ano e queremos consegui-lo 
o mais rápido possível. A 
pressão existe nos dois la-
dos. Nesta fase final, sabe-
mos que não há jogos fáceis, 
mas estamos preparados". 

O F. C. Porto venceu, por 
30-28, na primeira volta, no 
Dragão, e tem sido feliz nos 
jogos frente ao Sporting, ten-
do vencido os últimos oito jo-
gos. É preciso recuar até maio 
de 2015 para encontrar uma 
vitória leonina, por 25-24, que 
aconteceu ao quarto jogo da 
final do play-off, após prolon- 
gamento. s afasta 
o favo ramos, 
acima de tudo, jogo mui- 
to difícil entre aquelas que são 
as melhores equipas em Por-
tugal. Penso que nenhuma é 
favorita, existem 50% de hipó-
teses para cada lado". 

Os dragões realizaram 
uma primeira fase perfeita, 
com 26 vitórias, e estão a um 
passo de conquistar o titulo, 
algo que não cria ansiedade 
ao grupo de trabalho. "Esta- 

mos focados. O segredo é o 
mesmo de sempre, trabalhar 
em equipa. Se remarmos to-
dos para o mesmo lado, vai 
ser mais fácil. A nossa equipa 
vale pelo coletivo", salienta o 
jogador, de 24 anos. 

Hugo Santos 
rejeita favoritismn 
e elogia os leões 

Para o Sporting, joga-se o 
tudo ou nada. Uma vitória, 
por mais de dois golos, vale a 
liderança. Qualquer outro re-
sultado não interessa. Apesar 
do jogo a meio da semana, no 
pavilhão do Águas Santas, 
com um triunfo por 24-20, os 
leões apresentam-se na má-
xima força para enfrentar o 
jogo do ano. "Estamos prepa-
rados. Esta fase final é bas-
tante dura. Sabemos que 
também temos de estar aten-
tos à final da Taça Challenge, 
mas temos qualidade para 
manter o nosso nível de jogo 
e ganhar jogos", garante o ex-
tremo sérvio Ivan Nikcevic, 
que acredita na inversão da 
sequência de maus resulta-
dos contra o F. C. Porto: "Não 
depende muito do F. C. Porto. 
Se mantivermos a concentra-
ção e o nível de jogo, fica tudo 
mais claro. Treinamos todos 
os dias para sermos cam-
peões e estamos numa situa-
ção em que dependemos de 
nós. Vamos jogar no nosso 
pavilhão, com os nossos 
adeptos e só temos de acre-
ditar". &M. 
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ANDEBOL António Marreiros, 
presidente do Conselho de 
Arbitragem da FAP, será um dos 
responsáveis pelos materiais de 
suporte à formação dos quadros 
de arbitragem da Europa, 
segundo deliberou o Comité 
Técnico de Arbitragem da EFIF. 

Página 13



A14

  Tiragem: 65301

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 16,05 x 31,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69507327 13-05-2017

MEIMI~Ff Tie RIVAIS. Clássico entre Sporting e FC Porto promete muita luta, equilíbrio e emoção 

DRAGÃO PODE MATAR 
LEÃO COM DUAS VIDAS 
FC Porto visita hoje o 
Sporting e tem chance de 
ser campeão, mas o rival 
quer saltar para líder 

ALEXANDRE REIS 

13111  Amigos, amigos, no... futebol, 
porque no andebol... negócios à 
parte. O Sporting recebe hoje 
(18h) o FC Porto no Multiusos de 
Odivelas, num clássico determi-
nante para a atribuição do título. O 
jogo da 84  ronda da fase final é, 
com efeito, quase como a decisão 
de um playoff, depois do triunfo 
(30-28) do líder na primeira volta, 
que quase arrumou as contas. 

Desta vez, o FC Porto conquis-
ta virtualmente o campeonato se 
vencer hoje, mas o leão, que ga-
nhou uma segunda vida depois 
do 'tropeção' dos dragões na Ma-
deira, só depende de si próprio 
para saltar para a frente. O Spor-
ting, a equipa com menos pontos 
perdidos nas sete jornadas do 
Grupo A, tem uma renovada 
oportunidade, no caso de ganhar 
por 3 ou mais golos, pois segurará 
a liderança dada a vantagem no 
confronto direto, pese a igualda-
de pontual na classificação. 

Há ainda outros cenários, o que 
implicará haver campeonato até 
ao fim das 10 jornadas. Se o Spor-
ting ganhar por 1 golo, continua-
rá em 2' lugar, com o FC Porto a 

t. 
duas vitórias do titulo. Já se ga- 

GRUPO A 
IP jornada 

ABC 17h00 BENFICA 

MADEIRA SAD 17h00 ÁGUAS SANTAS 

SPORTING  18h00 FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO  • 
P 1 1/ E D ukcs 

99  PC PORTO 56 7 5 O 2 208-189 
0'2  SPORTING 54  7 5 1 1 2/1-195 
09  BENFICA 48 7 3 3 1  209-196 
O MADEIRA SAD 42 7 3 O 4 216-218 

ABC 42 7 1 O 6 192-224 

C19  Á.  SANTAS  39 7 1 2 4 186-200 
Penúltima jornada ir e I» de maio 
MADEIRA SAD SPORTING'; BENFICMC PORTO; AGUAS 
SANTAS-ABC 

Última jornada: 31 de maio 
SPORT1NCANNUCA; FC PORTO-ÁGUAS SANTAS; ABC-

MADORA SAD 

TURMA MOUCA PODE AMAR 
SE VENOR, NIAS SE PERDER POR 3 
GOLOS ABRE A PORTA DO TITULO 
AOS VERDES E BRANCOS 

nhar por 2, o confronto direto fica 
empatado, passando a contar a 
diferença de golos marcados e 
sofridos de todo o Grupo A, mas 
com os azuis e brancos em des-
vantagem (1 golo a menos). 

Se o clássico terminar empata-
do, ao FC Porto bastar - lhe- á um 
triunfo para se sagrar campeão /. 
nas restantes duas jornadas, cujo 
calendário não será fácil para ne-
nhum dos candidatos. 

É que o Sporting, que não ganha  

o campeonato desde 2000 /01 (e o 
penúltimo foi em1985 / 86), ainda 
tem de visitar o Funchal e receber 
o Benfica, enquanto o FC Porto 
terá de ir à Luz e acolher o Águas 
Santas no Dragão Caixa. 

Refira-se que os verdes e bran-
cos têm crescido ao longo do 
campeonato, mas o FC Porto, 
vencedor da fase regular só com 
vitórias, tem sido mais consis-
tente e com a defesa menos bati - 
da, numa prova disputada taco a 
taco pelas duas equipas, muito 
superiores aos outros rivais. 

No confronto direto, o FC Porto 
tem feito valer a sua superiorida-
de, realizando recuperações épi-
cas nos últimos dois jogos com o 
Sporting, depois de estar a perder 
por uma diferençasignificativa. 

Ambiente escaldante 
Face à importáncia do encontro, o 
Sporting mudou o local do clássi-
co, passando do Pavilhão do Casal 
Vistoso, em Lisboa, iara o Multiu-
sos de Odivelas, que apresenta 
melhores condições de segurança 
e maior capacidade (3.500 espec-
tadores), para um duelo arbitrado 
por Eurico Nicolau e Ivan Caçador, 
que promete um ambiente escal-
dante e lotação esgotada. 

Benfica visita campeão 
Quanto aos restantes jogos do 
Grupo A, destaque para a visita do 
Benfica a Braga para defrontar o 
ainda campeão ABC. o 
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ANDEBOL O Madeira SAD 
começa, hoje (15h) e amanhã 
(15h30) no Funchal, a defender o 
titulo nacional feminino frente 
ao Colégio de Gaia, nos dois 
primeiros duelos da final do 
playoff, à melhor de cinco jogos. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-05-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=895f5bef

 
FC Porto visita o Sporting este sábado e tem chance de ser campeão, mas o rival quer saltar para líder
 
Amigos, amigos, no... futebol, porque no andebol... negócios à parte. O Sporting recebe este sábado
(18h00) o FC Porto no Multiusos de Odivelas, num clássico determinante para a atribuição do título. O
jogo da 8.ª ronda da fase final é, com efeito, quase como a decisão de um playoff, depois do triunfo
(30-28) do líder na primeira volta, que quase arrumou as contas.
 
Desta vez, o FC Porto conquista virtualmente o campeonato se vencer, mas o leão, que ganhou uma
segunda vida depois do 'tropeção' dos dragões na Madeira, só depende de si próprio para saltar para a
frente. O Sporting, a equipa com menos pontos perdidos nas sete jornadas do Grupo A, tem uma
renovada oportunidade, no caso de ganhar por 3 ou mais golos, pois segurará a liderança dada a
vantagem no confronto direto, pese a igualdade pontual na classificação.
Continuar a ler
 
Há ainda outros cenários, o que implicará haver campeonato até ao fim das 10 jornadas. Se o
Sporting ganhar por 1 golo, continuará em 2º lugar, com o FC Porto a duas vitórias do título. Já se
ganhar por 2, o confronto direto fica empatado, passando a contar a diferença de golos marcados e
sofridos de todo o Grupo A, mas com os azuis e brancos em desvantagem (1 golo a menos).
 
Se o clássico terminar empatado, ao FC Porto bastar-lhe-á um triunfo para se sagrar campeão nas
restantes duas jornadas, cujo calendário não será fácil para nenhum dos candidatos.
 
É que o Sporting, que não ganha o campeonato desde 2000/01 (e o penúltimo foi em 1985/86), ainda
tem de visitar o Funchal e receber o Benfica, enquanto o FC Porto terá de ir à Luz e acolher o Águas
Santas no Dragão Caixa.
 
Refira-se que os verdes e brancos têm crescido ao longo do campeonato, mas o FC Porto, vencedor da
fase regular só com vitórias, tem sido mais consistente e com a defesa menos batida, numa prova
disputada taco a taco pelas duas equipas, muito superiores aos outros rivais.
 
No confronto direto, o FC Porto tem feito valer a sua superioridade, realizando recuperações épicas
nos últimos dois jogos com o Sporting, depois de estar a perder por uma diferença significativa.
 
Ambiente escaldante
 
Face à importância do encontro, o Sporting mudou o local do clássico, passando do Pavilhão do Casal
Vistoso, em Lisboa, para o Multiusos de Odivelas, que apresenta melhores condições de segurança e
maior capacidade (3.500 espectadores), para um duelo arbitrado por Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
que promete um ambiente escaldante e lotação esgotada.
 
Benfica visita campeão
 
Quanto aos restantes jogos do Grupo A, destaque para a visita do Benfica a Braga para defrontar o
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ainda campeão ABC.
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h19
 
Alexandre Reis
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ce7a268

 
Por Record
Amigos, amigos, no... futebol, porque no andebol... negócios à parte. O Sporting recebe este sábado
(18h00) o FC Porto no Multiusos de Odivelas, num clássico determinante para a atribuição do título. O
jogo da 8.ª ronda da fase final é, com efeito, quase como a decisão de um playoff, depois do triunfo
(30-28) do líder na primeira volta, que quase arrumou as contas.Desta vez, o FC Porto conquista
virtualmente o campeonato se vencer, mas o leão, que ganhou uma segunda vida depois do 'tropeção'
dos dragões na Madeira, só depende de si próprio para saltar para a frente. O Sporting, a equipa com
menos pontos perdidos nas sete jornadas do Grupo A, tem uma renovada oportunidade, no caso de
ganhar por 3 ou mais golos, pois segurará a liderança dada a vantagem no confronto direto, pese a
igualdade pontual na classificação.Há ainda outros cenários, o que implicará haver campeonato até ao
fim das 10 jornadas. Se o Sporting ganhar por 1 golo, continuará em 2º lugar, com o FC Porto a duas
vitórias do título. Já se ganhar por 2, o confronto direto fica empatado, passando a contar a diferença
de golos marcados e sofridos de todo o Grupo A, mas com os azuis e brancos em desvantagem (1 golo
a menos).Se o clássico terminar empatado, ao FC Porto bastar-lhe-á um triunfo para se sagrar
campeão nas restantes duas jornadas, cujo calendário não será fácil para nenhum dos candidatos.É
que o Sporting, que não ganha o campeonato desde 2000/01 (e o penúltimo foi em 1985/86), ainda
tem de visitar o Funchal e receber o Benfica, enquanto o FC Porto terá de ir à Luz e acolher o Águas
Santas no Dragão Caixa.Refira-se que os verdes e brancos têm crescido ao longo do campeonato, mas
o FC Porto, vencedor da fase regular só com vitórias, tem sido mais consistente e com a defesa menos
batida, numa prova disputada taco a taco pelas duas equipas, muito superiores aos outros rivais.No
confronto direto, o FC Porto tem feito valer a sua superioridade, realizando recuperações épicas nos
últimos dois jogos com o Sporting, depois de estar a perder por uma diferença significativa.Ambiente
escaldanteFace à importância do encontro, o Sporting mudou o local do clássico, passando do Pavilhão
do Casal Vistoso, em Lisboa, para o Multiusos de Odivelas, que apresenta melhores condições de
segurança e maior capacidade (3.500 espectadores), para um duelo arbitrado por Eurico Nicolau e
Ivan Caçador, que promete um ambiente escaldante e lotação esgotada.Benfica visita campeãoQuanto
aos restantes jogos do Grupo A, destaque para a visita do Benfica a Braga para defrontar o ainda
campeão ABC.
 
04:19  por
 
Record
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