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O ANDEBOL O Barcelona pode 

alcançar hoje a 700.' vitória, 108.. 
consecutiva, se vencer o Guadalajara 
na 17.' ronda da Liga Asobal. 
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Com um ponto final no play-off, como 
o FC Porto sempre defendeu, a regulari-
dade vale ouro e, neste caso, todos os 
pontos contam. Nesta primeira fase de 
26 jornadas, os 14 dubes do Andebol1jo-
gam todos contra todos a duas voltas, 
em casa e fora. 

Concluida esta etapa — faltam cinco 
rondas — , os seis primeiros classificados ga-
rantem a passagem ao Grupo A, onde se vai 
decidir quem será o próximo campeão na-
cional. As equipas transitam para esta se-
gunda fase com 50 por cento dos pontos 
amealhados nas 26 jornadas iniciais e vol- 

tam a jogar entre si, casa e fora, estan-
do, por isso, ainda, em jogo bastantes 
pontos, dado que cada vitória vale três e 
uma derrota também merece um ponto. 

As restantes oito vão discutir, no Gru-
po B, a manutenção no principal cam-
peonato de seniores masculinos. 

ANDEBOL CAMPEONATO NACIONAL 

O guarda-redes Alfredo Quintana e uma das peças chave na organização defensiva do FC Porto com que Ricardo Costa conta 
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Aperitivos 
não faltam, 
sirva-se 
o clássico! 
Sporting espera Casal Vistoso esgotado 

FC Porto ainda não perdeu esta temporada 

O lateral cubano Frankis 
Caroi é o melhor 

marcador da equipa do 
Sporting e muitas vezes 
decisivo para os triunfos 
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EDITE DIAS 

UATRO pontos separam 
FC Porto e Sporting no 
topo da tabela, o que tor-
na ainda mais atraente um 
dos clássicos mais apete- 

cidos.' porque aperitivos não fal- 
tam! 

Frente a frente eternos rivais e 
candidatos a roubarem o título de 
campeão nacional ao ABC. Esta par-
tida, porém, tem um peso maior para 
as ambições do Sporting. 

Primeiro, porque se perder, fica 
a desconfortáveis seis pontos dos 
dragões, que, por seu lado, mesmo 
que sofram a primeira derrota oficial 
da temporada continuarão líderes. 

Segundo, porque o Sporting fez 
assumidamente um investimento 
importante e todos esperam re-
sultados condizentes, embora os 
leões se mantenham em jogo em  

todas as compe-
tições. 

Terceiro, porque 
no duelo de treina-
dores, Ricardo Costa 
tem levado sempre a me-
lhor sobre Zupo. O técnico es-
panhol, que orientou a Seleção Na-
cional em1999, e treinou Costa, ainda 
não venceu oficialmente o FC Porto. 
No ano passado, perdeu no Dragão 
Caixa e em Lisboa, e sofreu mais duas 
derrotas na discussão do 3.2e 4.Q lu-
gar. Este ano bateu o FC Porto no 
Torneio de Viseu, contudo, oficial-
mente, a última vez que aconteceu foi 
em maio de 2015, no play-off. 

«Somos duas equipas parecidas. 
Nós somos os melhores 
marcadores da liga e eles  

os que menos sofrem. Têm uma equi-
pa completa, com bons guarda-re-
des, centrais, laterais e pivots. Por isso 
foram tantas vezes campeões», jus-
tificou o espanhol. 

No jogo desta noite, muitos 
olhos estarão na baliza. No 

FC Porto, Quintana e 
Laurentino re - 

partem lou-
ros com 

CALENDÁRIO 
Hoje 4  z2.1jornada 

ABC—Etelenenses 2L00 horas 
Pavilhão Flávio Sà Leite, em Braga 
Sporting—PC Porto 20.00 horas 
Pavilhão do Casal Vistoso, em Usboa  
Boa-Hora—Benfica 21.00 bom 
Pavilhão Fernando Tavares, em Usboa 
9  20.' 'ornada   
Aguas Santas—tSMAI 2/.00 horas 
Pavilhão do Águas Santas. na Mala 

38 % de eficácia , enquanto no Spor-
ting, o gigunte Asanin e Cudic já se re-
velaram decisivos. «FC Porto e Spor-
ting são as duas equipas que estão a 
jogar o melhor andebol. Têm muito 
bons jogadores em termos indivi-
duais, praticamente todos internacio-
nais, mas mais importante do que 
isso é o coletivo. E neste momento 
acho que a nossa equipa tem sido a 
melhor», elogiou Laurentino. 

À frente dos guarda-redes, co-
meçam a construir-se as vitórias 
com defesas eficazes, onde o FC 
Porto aparece com o melhor re-

gisto. Mas é também dos artis-
tas do golo que se faz um clãs-

sic,  E se, aparentemente, 
Ricardo Costa não pode-
rá contar com Morales, 
a recuperar, e Zupo dei-
xará fora, por castigo, 

Zabic, os trunfos na mesa são mui-
tos. Resta aos treinadores jogar os 
ases do seu baralho. 

Sem `play-off todos os pontos contam 

os números 

25 
Elementos da força policial destacados 
para o jogo, que não será de risco 
elevado, dado que o FC Porto não pediu 
bilhetes, recebendo os 20 de cortesia 

87 
Golos de Frankis Caro!, o melhor 
marcador dos leões; o espanhol Carrillo, 
com 85, é o mais certeiro dos portistas, 
mas 48 são de 7 metros 

29 
Vitórias consecutivas do FC Porto esta 
temporada. Além das duas na Taça de 
Portugal, os dragões ainda não perderam 
na Taça EHF (6) nem no Andebol 1(21) 
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HOJE 
ANDEBOL 
21h00 
Boa Hora-Benfica, 22.a jornada 
do campeonato, em Lisboa. 

AMANHA 

FUTEBOL 
20h15 
Vizela-Sporting B, 26.a jornada 
da II Liga, em Vizela. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O  ABC/UMinho defronta esta
noite o Belenenses, num encon-
tro onde a equipa da casa assume
o favoritismo. No entanto, a
equipa do Restelo não quer per-
der pontos, numa altura em que
se começam a fazer contas para
os primeiros seis lugares e, por
isso, os comandados de Carlos
Resende não podem esperar fa-
cilidades. 

A partida tem início às 19 ho-
ras, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
com arbitragem da dupla Nuno
Marques/ João Correia (AA
Aveiro). Na antevisão a esta par-
tida, o treinador da equipa braca-
rense fez a alusão ao “clássico”
adversário, tendo em linha de
conta o historial da formação do
Restelo. “O Belenenses para lá
de ter realizado um conjunto de
exibições muito interessantes,
tem tido, ao longo das últimas
épocas desportivas, um trajecto
semelhante à nossa equipa, isto
é: tem servido/abastecido algu-
mas das principais equipas do
nosso campeonato, leia-se as
equipas com orçamentos supe-
riores, com alguns atletas de ele-
vado valor desportivo, sem que
isso afete muito o seu rendimen-
to desportivo”, vincou o técnico
do ABC. Aliás, a responsabilida-
de é assumida pela equipa braca-
rense neste desafio, na medida

em que “o Belenenses está numa
posição relativamente confortá-
vel, pois, por um lado, já não te-
rá possibilidades de entrar nos
primeiros 6 classificados, desde
logo arredado da luta pelo título

e representação nacional, nas
provas europeias, e, por outro la-
do, muito distante dos lugares de
despromoção de divisão, nesse
sentido, virá a Braga sem nada a
perder”, alertou Carlos Resende.

ABC/UMinho quer manter
acesa a chama do título
O ABC/UMINHO defronta esta noite o Belenenses, num jogo em que Carlos
Resende assume o objectivo de triunfar para continuar na corrida pelo título.

DR

Carlos Resende destaca as dificuldades para o jogo de hoje com o Belenenses
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Académica 
disputa subida 
à 2.ª Divisão

A equipa sénior masculina da
Académica vai competir na 2.ª
fase (inicia-se em Mar ço) do
Nacional da 3.ª Divisão (Zona
Norte), na qual vai disputar o
acesso à fase final que decidirá
quem, na próxima época, irá
jogar na 2.ª Divisão.

Na última ronda, a AAC per-
deu no terreno do líder Fei-
rense, mantendo o 3.º posto,
sendo que o Alavarium termi-
nou na 2.ª posição.

Na formação, os juvenis da
AAC perderam com o Avanca,
por 21-37. |

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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SIR/CJB vence 
Juve Mar e
sobe na tabela 
Em jogo a contar para a 16.ª
jornada do Campeonato Na-
cional da 1ª Divisão Feminina,
a SIR/CJB deslocou-se ao pa-
vilhão do Juventude Mar,
tendo vencido por 19-27. 

As atletas da Marinha
Grande tiveram algumas difi-
culdades defensivas na 1.ª
parte, o que permitiu à Juve
Mar ir para o intervalo com o
resultado equilibrado (12-14).
No entanto, uma entrada avas-
saladora na segunda parte, as-
sente numa defesa compacta
e um contra-ataque mortífero,
fez com que a diferença no
marcador rapidamente pas-
sasse para os 10 golos. 

Com este triunfo, a equipa
marinhense subiu ao 5.º lugar
da classificação e tem a pre-
sença no ‘play-off’ pratica-
mente garantida.|
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Árbitros madeirenses 
apitam na Eslovénia 

A dupla de arbitragem 
madeirense de andebol voltou 
a ser nomeada para dirigir 
jogos das competições 
europeias. Desta feita, Duarte 
Santos e Ricardo Fonseca irão 
dirigir um jogo do Grupo B da 
EHF Champions League, entre 
RK Celje Pivovama Lasko 
(Eslovénia) e o KS Vive Tauran 
Kielce (Polónia), que se disputa 
na Eslovénia, amanhã. 
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Andebol

ABC recebe hoje
Belenenses
O ABC de Braga defronta, hoje, a partir das 19h00, 
no Flávio Sá Leite, o Belenenses, em encontro da 
22.ª jornada do campeonato da primeira divisão.
A partida vai ser dirigida pela dupla de Aveiro, 
Nuno Marques/João Correia, e frente a fren-
te estarão duas equipas separadas por 12 pon-
tos, com vantagem para o ABC. Apesar disso, o 
seu técnico, Carlos Resende, diz que o adversá-
rio é de valor.

«É uma equipa que, para lá de ter realizado 
um conjunto de exibições muito interessantes, 
tem tido, ao longo das últimas épocas desporti-
vas, um trajeto semelhante à nossa equipa», disse.

Carlos Resende recorda que «o Belenenses 
está numa posição relativamente confortável, 
pois, por um lado, já não terá possibilidades 
de entrar nos primeiros seis classificados, des-
de logo arredado da luta pelo título e represen-
tação nacional nas provas europeias, e, por ou-
tro lado, já muito está distante dos lugares de 
despromoção. 

Nesse sentido, virá a Braga sem nada a per-
der. A nós, apenas nos interessa a vitória, para 
que nos seja possível manter a chama acesa ru-
mo à revalidação do título nacional».

Também hoje, a partir das 20h00, jogam Spor-
ting-FC Porto e às 21h00, Boa Hora-Benfica. 
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A 
equipa de inicia-
dos em andebol fe-
minino do Centro 
Social da Juventu-

de de Mar, Esposende, 
sagrou-se campeã distri-
tal de Braga da categoria, 
ao receber e derrotar a Di-
dáxis por 31-24.

O conjunto de Espo-
sende chegou ao fim do 
campeonato sem qualquer 

derrota conquistando o 
título de campeã distri-
tal. Seguiram-se na clas-
sificação, Didáxis, ABC, 
Vermoim, Fafe e Godim. 

Com esta vitória, a 
equipa da Juv. Mar vai 
disputar o campeonato 
nacional onde, diz o trei-
nador, «esperamos um 
bom desempenho, sa-
bendo que as dificulda-

Andebol feminino

Iniciadas do Juventude de Mar
campeãs distritais

des são acrescidas. Mas 
temos armas para fazer 
um brilharete».

O coordenador técnico, 
Paulo Martins realça o fac-
to da equipa ser campeã 
«sem qualquer derrota. É 
mais um feito importan-
te e digno de registo, que 
realça o bom trabalho».

Com arbitragem de 
Rui Oliveira e Luís Pe-

reira as equipas alinha-
ram e marcaram:

Didáxis: Ana Sampaio; 
Filipa Oliveira (1); Ana Go-
mes (1); Bruna Gonçalves; 
Liliana Ferreira (2); Inês 
Pinto (3); Marta Abreu; Ve-
ra Martins (4); Sara Ramos 
(6); Rita Passos (6); Vitória 
Ferreira; Carolina Pereira 
e Maria Amaro.

Juv. Mar: Ana Silva; La-
ra Morais; Ana Mota; Ca-
rolina Simões (4); Ana Pe-
drosa (7); Solange Lima; 
Margarida Cardoso (5), 
Marta Patrão (4); Vanessa 
Enes; Ester Marques (11) 
e Joana Piedade.

Juvenis
vice-campeãs
A equipa de iniciadas da 
Juventude de Mar sagrou-
-se vice-campeã distri-
tal de Braga, depois de 
ter perdido o jogo com o 
Maiastars, mas garantiu 
presença no campeona-
to nacional.

Equipa de iniciadas do CS Juventude de Mar 

D
R
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Vestuário do Sporting continua a ter a chancela da Macron 

XE 

Foi a marca transalpina 
que ontem revelou o 
acordo, entretanto 
confirmado pelo emblema 
de Alvalade. JoãoAlvim, 
candidato a vice, acha 
imoral que o compromisso 
seja revisto nesta fase 

DUAR  
NUM ALICRANDREDIAS 
•••AMacron, marca de equi-
pamentos sediada em Itália, 
renovou contrato de patrocí-
nio como S porting até 2021.A 
parceria terminava no final 
desta época, mas prevaleceu a 
vontade de ambas as partes de 
prolongar o trabalho conjunto 
e abrangente, uma vez que 
este transcende o futebol do 
emblema verde e branco. Po- 

rém, ontem, JoãoAlvim, can-
didato a vice-presidente do 
marketing e comunicação 
pela lista de Madeira Rodri-
gues, oposta a Bruno de Carva- 

Quando os verdes e 
brancos passaram a vestir 
Macron, o encaixe foi de 1,2 
milhões de euros/ano. Os 
valores do novo acordo não 
foram revelados 

lho, lançou críticas à prorroga-
ção: "É incompreensível que a 
um mês das eleições se assu-
ma um contrato por quatro 
anos, que limitaquemfor elei-
to. É legal, mas, do ponto de 
vista moral, parece-me in-
compreensível. Faz-nos crer 
que é algo feito à pressa por 
questões de tesouraria." 

O acordo foi revelado pela 
marca e, pouco depois, confir-
mado oficialmente pelo Spor-
ting. Os leões consideraram: 
"Além do futebol e outras mo-
dalidades - futsal, andebol e 
hóquei empatins -, nota tam-
bém para o apoio ao Projeto 
Olímpico do Clube que, com o 
prolongamento do vínculo 
com a Macron, irá englobar os 
Jogos de Tóquio em 2020." 

"É incom
ível

- 
preens 
que. a um 
mês das 
eleições, se 
assuma UM 
contrato por 
quatro anos. 
Faz-nos crer 
que 3190 
feito à 
pressa por 
questões de 
tesouraria" 

loiloAhrim 
Candidato a 
vice-presidente 

RENOVAÇÃO Sporting prolonga acordo de patrocínio, mas lista 
oposta a Bruno de Carvalho suspeita de problemas de tesouraria 

MACRON ATE 2021 
LEVANTA CRÍTICAS 
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vrffleas 

O FC Porto tent hoje um 
teste de elevado grau de 
exigência na visita ao 
Sporting. Para já chega ao 
Casai Vistoso só com 
vitórias: 21 no campeonato, 
seis na Taça EHF e duas na 
Taça de Portugal 

a
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IIÁMAIS JOGOS 
Para além do Sporting-FC 
Porto, hoje há mais três 
jogos, dois igualmente 
antecipados da 22.a jornada e 
um que se encontra em 
atraso da 20.a. Em Braga, às 
19h00, o ABC recebe o 
Belenenses, enquanto em 
Lisboa, às 21h00, o Benfica 
visita o Boa Hora. Na Maia, à 
mesma hora, o Águas Santas 
recebe o ISMAL um jogo 
importante na luta pelo 
sexto lugar. —E.G. 

ANDEBOL  O Sportmg, 
segundo classificado, recebe 
esta noite (20h00) o líder 
FC Porto e Zupo Equisoain e 
Hugo Laurentino assumem , 

"SÃO AS DUAS 
MELHORES EQUIPAS" 

Diferenças no jogo do Dragão Caixa 
Na primeira volta, no Dragão Caixa, o FC Porto venceu 
por um (29-28), com um golo de António Areia nos 
últimos segundos. "O resultado foi equilibrado, mas o 
jogo não. Nós estivemos sempre em vantagem de quatro/ 
cinco golos e o Sporting só se aproximou nos últimos 
minutos", recordou o guarda-redes dos portistas. Mas o 
técnico leonino avisa: "Não tenho dúvidas de que somos 
hoje melhores do que na primeira volta - os jogadores 
conhecem-se melhor. Chegaram oito e agora já há maior 
coordenação, tanto no ataque como na defesa:' 

Tanto o treinador do - 
Sporting como o guarda-
redes do FC Porto desta-
cam a qualidade das suas 
equipas e falam de uma 
luta... a dois pelo título. A 
verdade é que o Benfica 
está a dez pontos 

=GUIMARÃES 
É total a sintonia entre o 

técnico do Sporting, Javier 
Zupo Equisoain, e o guarda-
redes do FC Porto, Hugo Lau-
rentino, pelo menos no que 
diz respeito à avaliação das 
duas equipas e à luta pela con-
quistado Campeonato Nacio-
nal de andebol. "Sem dúvida 
nenhuma que estarão em 
campo as duas melhores equi-
pas portuguesas, as duas que 
estarão na luta pela liga", disse 
ontem o treinador espanhol 
ao site dos leões. 

"Sabemos que são os dois  

grandes candidatos ao título e 
que FC Porto e Sportingsão as 
duas equipas que estão a jogar 
melhor andebol", referiu o 
guarda-redes a O JOGO, na 
Superflash dos dragões. 

De um lado e do outro estava 
dado o lançamento de saída 
para a antevisão do clássico 
desta noite (20h00), no Pavi-
lhão do Casal Vistoso, onde o 
Sporting, segundo classifica-
do com quatro pontos de atra-
so, recebe o líder só com vitó-
rias FC Porto, em jogo anteci-
pado d.a22.a jornada - o Benfi-
ca, em terceiro, está já a dez 
pontos dos portistas e o ABC 
tem menos dois jogos mas 
soma 15 pontos de atraso . 

"São três pontos muito im-
portantes e teremos de estar 
bem para tentar que fiquem 
em Lisboa", admitiu Zupo, 
considerando que a exibição 
leonina terá de ser melhor do 

"Jogamos em casa 
e fará falta ter o 
pavilhão cheio 
para nos dar força" 
Zupo ~boda 
Treinador do Sporting 

"O Sporting tem 
bons jogadores, 
praticamente só 
estrangeiros" 
lingote aurentino 
Jogador do FC Porto 

que a conseguida na Madeira, 
onde, na jornada anterior, 
venceu 34-35: "Na últúria par-
tida ganhámos por um, mas a 
alguns minutos estávamos a 
vencerportrês.Tivemos 11 ex-
c lusões, o que não é normal, e 
não fizemos um bom trabalho 
defensivo.Temosdemelhorar 
para que a defesa esteja bem e  

seja intensa." 
Recordando que "o FC Porto 

vai continuar naliderançaseja 
qual for o resultado", Hugo 
Laurentino garantiu que a 
equipa azul e branca "vai a Lis-
boa com pensamento focado 
apenas na vitória" e "esque-
cendo a vantagem que tem na 
classificação". 

Página 11



A12

  Tiragem: 73115

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 16,00 x 24,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68126387 08-02-2017

LEÃOSERTENTA TRAVAR 
CAMINHADA PORTISTA 

ANDEBOL 
2o.a jornada 

cz ÁGUAS SANTAS 21h00 MAIA ISMAI 
a 

21.8  jornada  

ABC 19h00 BELENENSES 

SPORTING .20h00 FC PORTO 

BOA HORA 21h00 BENFICA 

AGUAS SANTAS sábadoAVANCA 
AC FAFE sábadoMAlA ISMAI 

AC. S. MAMEDE sábacloMADEIRA SAD 
ARSENAL sábadoSP. HORTA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GVIGS  

O FC PORTO 63 21 21 O O 649-483 
°e SPORTING 59 21 19 O 2 702-520 

098ENFICA 53 2116 O 5 624-516 

OABC 48 19 14 1 4 631-513  

• MAD. SACI 44 21 11 1 9 627-578 

th2AVANGA 43 21 10 2 9 534-554 

02/4.5AlifAS 39 19 10 O 9 485-490 

0° BELENENSES 36 21 7 1 13 576-617 
& MAIA ISMAI 35 19 7 2 10 519-550 
09BOAH0RA 35 21 6 2 13 539-650 
& AC FAFE 35 21 7 O 14 532-616 
& ARSENAL 31 21 3 4 14 559-640 

SP. HORTA 27 19 2 4 13 471-569 
EM LISBOA. Duelo de hoje antevês. intenso Elbe S. MAMEDE 24 21 O 3 18 453-605 

Sporting recebe hoje 
o invicto FC Porto ciente 
que em caso de derrota os 
dragões entram em fuga 

ISABEL DANTAS 

IMO clássico de hoje, no pavilhão 
('anal  Vistoso, em Lisboa (20 horas) 
pode ser importante para definir o 
que resta do campeonato. Ou o FC 
Porto ganha e isola-se com 6 pon-
tos de vantagem sobre o segundo, 
ou o Sporting consegue quebrar o 
ritmo triunfante que os dragões 
têm patenteado esta época e lança 
mais emoção nalutapelo título. 

Seja como for, os protagonistas 
são unânimes num aspeto: consi-
deram que frente afrente vão es -  

tar as melhores equipas do mo-
mento. "São dois grandes candi-
datos ao titulo porque o FC Porto 
e o Sportingsão as equipas que es-
tão a praticar melhor andebol", 
considerou o guarda-redes por-
tista, Hugo Laurentino. Zupo 
Equisoain, treinador dos verdes e 
brancos, concorda. "Sem dúvida 
estarão em campo as duas melho-
res equipas portuguesas; são as 
que estarão na luta pela liga." 

O FC Porto ainda não perdeu 
qualquer encontro esta época no 
campeonato, mas esse facto está 
longe de tranquilizar os dragões 
para o clássico de hoje. "Não po-
demos encarar a atual vantagem 
como confortável. Queremos ga-
nhar porque quantos mais pontos 
tivermos, melhor encaramos a se- 

gunda fase", afiança o guardião 
portista, que não considera este 
clássico decisivo, até porque as 
equipas "partem para a segunda 
fase com metade dos pontos". 

Zupo, por sua vez, quer tirar 
partido do fator casa, lembrando 
que "são três pontos muito im-
portantes" e que o Sporting terá 
de jogar a bom nivel "para que fi-
quem em Lisboa". 

O espetáculo, esse, está garan-
tido, ou não estivessem frente a 
frente a melhor defesa (FC Porto) 
e o melhor ataque (Sporting) do 
campeonato. 

"Somos duas equipas muito pa-
recidas. Nós somos os melhores 
marcadores e eles os que menos 
golos sofrem", constatou o técni-
co leonino ao site do clube. o 
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A13Sporting tenta travar caminhada do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-02-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d749b4c8

 
Leão recebe hoje os invictos dragões ciente que em caso de derrota os portistas entram em fuga
 
O clássico de hoje, no pavilhão Casal Vistoso, em Lisboa (20 horas) pode ser importante para definir o
que resta do campeonato. Ou o FC Porto ganha e isola-se com 6 pontos de vantagem sobre o
segundo, ou o Sporting consegue quebrar o ritmo triunfante que os dragões têm patenteado esta
época e lança mais emoção na luta pelo título.
 
Seja como for, os protagonistas são unânimes num aspeto: consideram que frente a frente vão estar
as melhores equipas do momento. "São dois grandes candidatos ao título porque o FC Porto e o
Sporting são as equipas que estão a praticar melhor andebol", considerou o guarda-redes portista,
Hugo Laurentino. Zupo Equisoain, treinador dos verdes e brancos, concorda. "Sem dúvida estarão em
campo as duas melhores equipas portuguesas; são as que estarão na luta pela liga."
Continuar a ler
 
O FC Porto ainda não perdeu qualquer encontro esta época no campeonato, mas esse facto está longe
de tranquilizar os dragões para o clássico de hoje. "Não podemos encarar a atual vantagem como
confortável. Queremos ganhar porque quantos mais pontos tivermos, melhor encaramos a segunda
fase", afiança o guardião portista, que não considera este clássico decisivo, até porque as equipas
"partem para a segunda fase com metade dos pontos".
 
Zupo, por sua vez, quer tirar partido do fator casa, lembrando que "são três pontos muito
importantes" e que o Sporting terá de jogar a bom nível "para que fiquem em Lisboa".
 
O espetáculo, esse, está garantido, ou não estivessem frente a frente a melhor defesa (FC Porto) e o
melhor ataque (Sporting) do campeonato.
 
"Somos duas equipas muito parecidas. Nós somos os melhores marcadores e eles os que menos golos
sofrem", constatou o técnico leonino ao site do clube.
 
Autor: Isabel Dantas
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Hoje há outro clássico entre FC Porto e Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-02-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a621814d

 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
Sporting e FC Porto voltam a medir forças, desta vez no andebol. Os dois emblemas enfrentam-se a
partir das 200h00 no pavilhão Casal Vistoso, em Lisboa, num duelo que irá por frente-a-frente a
melhor defesa (FC Porto) contra o melhor ataque (Sporting).
 
A vantagem está do lado dos 'dragões` que, mais uma vez, vem fazendo um caminhada triunfal. A
equipa azul-e-branca soma por vitórias os 21 encontros já disputados e, em caso de vitória, abre para
sete a vantagem sobre os 'leões` que já perderam por duas vezes na prova, uma delas no terreno do
FC Porto.
 
Os protagonistas não têm dúvidas: em campo estarão a duas melhores equipas da atualidade em
Portugal.
 
"São dois grandes candidatos ao título porque o FC Porto e o Sporting são as equipas que estão a
praticar melhor andebol", disse Hugo Laurentino, guarda-redes portista, na antevisão do encontro.
Zupo Equisoain, treinador do Sporting, tem a mesma opinião. "Sem dúvida estarão em campo as duas
melhores equipas portuguesas; são as que estarão na luta pela liga."
 
O facto de contar por vitórias todos os 21 encontros disputados até agora não tira 'sono` ao FC Porto,
que sabe que irá enfrentar uma forte equipa, que joga com o apoio do seu público.
 
"Não podemos encarar a atual vantagem como confortável. Queremos ganhar porque quantos mais
pontos tivermos, melhor encaramos a segunda fase", comentou Hugo Laurentino. De recordar que as
equipas partem para a segunda fase da prova com metade dos pontos da primeira fase, pelo que,
quantos mais pontos, melhor.
 
Para Zupo "são três pontos muito importantes" pelo que o Sporting vai trabalhar "para que fiquem em
Lisboa".
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
08-02-2017 08:56  Sporting e FC Porto voltam a medir forças, desta vez no andebol.
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