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Contrato 
a terminar 
Interrogado sobre as expectativas 
de, na próxima época, o Sporting 
subir ao Grupo A ou B da Liga dos 
Campeões, Hugo Canela não 
vacila: «Claro que gostaria de lá 
chegar e ter a oportunidade de 
fazer esses testes.,.» Mas quase 
de seguida o discurso pára e o 
treinador retifica: «Isto o Sporting, 
não eu. Até porque o meu contrato 
termina este ano. Pessoalmente 
gostaria muito, pelo Sporting 
ainda mais. Adoraria que o clube lá 
chegasse, era sinal de que 
tínhamos ganho o título nacional e 
depois teríamos oportunidade de 
defrontar um Barcelona, um Paris 
Saint German ou o Veszprém 
como se de uma coisa regular se 
tratasse». E a direção do Sporting 
já iniciou negociações para a 
renovação?, lançámos... «Neste 
momento o Hugo Canela é 
treinador do Sporting. E é só 
isso...», remata o técnico com 
pequena gargalhada. 

SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

Canela gostava de continuar leão 
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Ambiente de pavilhão cheio a puxar pelas equipas é o que os leões desejam ver em casa 

mais desporto 

ANDEBOL  NACIONAL 

«Não há impossíveis!» 
Treinador do Sporting entusiasmado com os jogos de hoje em casa 

o E confiante na oportunidade de defrontar o poderoso Veszprém 

RUI RAIMUNDO/ASF 

por 

MIGUEL CANDEIAS 

T
ARDE em grande a de hoje 
no pavilhão João Rocha, 
onde os adeptos quase nem 
terão tempo de se levantar 
findo o jogo de voleibol eu-

ropeu. É que, quase de seguida, en-
tra a equipa de andebol para outro 
grande encontro, do campeonato 
interno. Ultrapassado o Belenenses 
na 25. jornada do Andebol 1, os 
leões, 2.2s classificados, recebem 
o FC Porto, líder do campeonato, 
em jogo em atraso da 18 .ª jornada. 
Fica a faltar o embate contra o Ben-
fica, correspondente à 19., além 
do encerrar desta fase ante o De-
vesa. 

«Vamos ter no pavilhão uma 
coisa fantástica: dois grandes jo-
gos. Primeiro o voleibol [17h] e de-
pois o nosso encontro [20h], entre 
duas equipas que estão com os 
mesmo pontos. Vai ser fantásti-
co!», antevê, empolgado, o treina-
dor do andebol leonino, Hugo Ca-
nela. «Jogámos frente ao Dínamo 
de Bucareste num pavilhão a abar-
rotar, com 2500 pessoas a canta-
rem durante 60 minutos e a puxa-
rem pela equipa num ambiente de 
cortar à faca. E podemos ser capa-
zes de fazer ainda mais e melhor. 
Essa energia dos fãs a puxar galva-
niza-nos e eleva-nos a níveis su-
periores de performance», assegu-
ra o treinador, entusiasmado com 
os jogos da semana e com os que o 
último fim de semana ditou ao 
Sporting na Liga dos Campeões: 

«Será fantástico defrontarmos 
um adversário deste nível. Não sei 
se as pessoas têm noção, mas o 
Veszprém 
possui, 
prova- 
✓ e 1 - 
mente , 
o melhor 
guarda-redes 
dos últimos 20 anos, assim como 
o melhor o lateral-direito. E os res- 
tantes jogadores são titulares nas 
respetivas seleções nacionais. O 
orçamento deles deve ser seis ou 
sete vezes superior ao nosso, mas 
só podemos estar satisfeitos por 
ir jogar contra uma equipa com a 
tradição desta no andebol. Todos 
se irão superar nesse jogo. Vai ser 
o mundo a ver o Sporting a jogar 
contra o Veszprém na Liga dos 
Campeões», regozija-se Canela 
sobre o facto de o Sporting ter os 

C4 
Estar na Liga dos 
Campeões é fabuloso! 
Emotiva-nos a cumprir 
o nosso maior objetivo 
que é manter o título 
de campeão nacional 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

ANDEBOL 1 
-->18.' Jornada Hoje 

Sporting (2.°)—FC Porto (1.°) 20.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

húngaros e não os montenegrinos 
do Vardar, como próximo adver-
sário nos oitavos de final da Liga 
dos Campeões. Fase que os leões 
atingem pela primeira vez na his-
tória do clube depois de, no play-
-off de acesso, terem ultrapassa-
do os romenos do Dínamo de 
Bucareste. 

APROVEITAR E JOGAR 
No vasto palmarés do Veszprém 

figuram três presenças nas finais dos 
Campeões em 2001/02, 20014/15 e 
2015/16. 

«É um adversário difícil? Muito! 
Impossível? Acho que não! Pelo me-
nos a minha definição de impossí-
vel é algo diferente. As vezes pen-
so: 'Se consegui casar com a minha 
mulher, a Rita... Se sou treinador do 
Sporting, o que seria impossível há uns 
anos... Se sonhasse ser campeão na-
cional duas vezes, ganhar a Taça 

Challenge, estar na Liga dos 
Campeões, passar a fase de 

grupos...' Tudo isso também 
parecia impossível. Por 

isso, para mim, essa pa-
lavra tem um signifi-
cado diferente», insis-
te o técnico leonino. 

«Difícil? É! Serão forças muito 
diferentes e teremos de aproveitar 
ao máximo as nossas perante ad-
versário tão poderoso. Acho que apa-
lavra que define o que todos senti-
mos é 'satisfeitos'. Há que aproveitar 
jogar com uma equipa tão fantásti-
ca», reforça Canela, que receberá 
primeiro os magiares, entre 21 e 24 
de março, com a 2.ª mão, na Hun-
gria, a ficar já entre as jornadas da 2. 
fase do campeonato, obrigando a 
esforço extra de viagens e jogos. 
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Capazes 
de ganhar 
Líder do campeonato com 70 
pontos, a apenas três de distãncia 
do Sporting (tem menos um jogo), 
adversário do clássico de hoje, o 
FC Porto, pela voz de António 
Areia, garante tudo ir fazer para 
alcançar a vitória diante da única 
formação que, até agora, bateu os 
dragões no campeonato. «Acho 
que vai ser um grande jogo, são duas 
excelentes equipas que atravessam 
momentos muitos bons a nível 
internacional e nacional. Tem tudo 
para ser um grande jogo, que se vai 
definir em pormenores», assegura o 
ponta direita, assumindo-se pronto 
para a desforra: «É um facto que a 
única derrota que tivemos esta 
época no campeonato foi com eles 
precisamente, em nossa casa, por 
isso, acho que não há melhor sítio 
para provarmos que somos 
capazes de ganhar, do que na casa 
deles.» 
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

Vinte e uma vitórias em vinte e dois jogos e o
primeiro lugar com 64 pontos, mais quatro
do que o segundo, Académico do Porto, em
cujo recinto sofreu a únida derrota (25-24), é
o balanço da equipa feminina de andebol do
ABC/UMinho na primeira fase da II Divisão
Nacional. 

Sábado último, na ronda inaugural da fase
final, as academistas venceram o Batalha AC
por 37-14, e assumem a liderança, com van-
tagem sobre o segundo - o Benfica, que ven-
ceu o Académico do Porto por 34-23. 

“Tivemos só uma derrota [17 de Novembro
por 25-24, na visita ao Académico do Porto],
fez-nos reflectir nos pontos que estavam bem
e nos que estavam mal. A partir daí cresce-
mos como equipa, e aproveitámos o que fize-
mos de melhor para a próxima fase”, consi-
dera o treinador Fernando Fernandes. 

Questionado se, com tais resultados está a
ser fácil, recusa tal abordagem. Como causa
do sucesso aponta “muitas horas de treino e
muito sacrifício”. 

“Quando se tem qualidade torna-se tudo
mais fácil”, acrescenta, lembrando que a
principal dificuldade foi “juntar jogadoras de
todo o país - desde Castelo Branco, passando
pela Madeira, Aveiro, Braga e Esposende - e
formar uma equipa. Tínhamos atletas, mas
não uma equipa e fomos construindo essa
equipa ao longo da primeira fase”.

Que argumentos apresentou o clube para
captar jogadoras vindas de origens diversas e
distantes? À pergunta o treinador responde
que “temos uma parceria muito importante
com a Universidade do Minho”. 

“Um dos primeiros argumentos foi o convi-
te do histórico ABC de Braga. Neste momen-
to estamos na situação que se conhece, mas
ninguém apaga o passado que o clube tem.
Se tal não chegasse, no caso da Rebeca e da
Nadia, que são jogadoras de selecção nacio-
nal, convidámo-las por causa do protocolo
com a Universidade do Minho. No caso da
Rosa e da Joana, que vieram de Castelo
Branco e da Madeira, foi poderem integrar o
projecto de alto rendimento da Escola Alber-
to Sampaio, numa turma com tutores e com
continuidade de foma a conciliar treinos e
vertente escolar”, explica ainda.  

Segundo o treinador, a ligação entre escolas
e competição funciona bem. “Uma atleta
nossa tem as tardes  livres, o que lhe permite

treinos específicos a meio da tarde, estudar,
recuperar das aulas da manhã e do treino do
dia anterior e à segunda-feira não tem aulas,
o que lhe permite ir a casa. São condições
que lhe permitem estar cá”, adianta. 

A propósito do apoio nas bancadas, em
comparação com a equipa masculina, frisa
que esta  enche o pavihão. “Lembro o último
jogo em que fomos campeões nacionais. Mas
temos boas casas em todos os jogos. Estamos
a tentar criar um horário de rotina. Por exem-
plo, cinco e meia (17.30) quando os masculi-
nos não estão a jogar, jogamos nós, para criar
o culto de ir ao pavilhão às cinco e meia.
O público foi muito importante nos jogos da
Taça de Portugal, que foram jogados ao meio
dia e às nove da noite”.

SÁBADO ÀS 17.30, no Flávio
Sá Leite, recebe Almeida Garrett
para a segunda jornada da fase
final.

Equipa feminina do ABC

Esposende é origem maioritária, mas também de Castelo Branco, Aveiro ou ilha da Madeira vieram aquisições femininas 

André Marques
(coordenador)
“Faltavam referências
no feminino para as
atletas da formação”
“Foi um desafio lançado pela
administração do clube, que me
convidou para a  coordenação.
A base foi construir uma equipa
sénior forte, que possa lutar este
ano para subir à I Divisão, e
potenciar a nossa formação.
As pessoas sentiam que faltavam
referências no feminino para as
nossas atletas da formação.
Não havia  bons resultados e 
as atletas da formação não se 
reviam na equipa principal. Com
esta equipa, que está a disputar
a segunda fase, uma fase que
nunca tínhamos atingido, 
notamos a presença das atletas
no pavilhão, para ver os jogos
das seniores e acreditamos que
vamos atrair mais miúdas e ter
uma  formação mais capaz. 
A primeira fase correu bem.
A equipa está a corresponder,
mas para a segunda fase outras
equipas se reforçaram e sabemos
que vamos ter de lutar muito, va-
mos ter jogos muito difíceis.
Mas elas estão preparadas.”

§projecto

FLÁVIO FREITAS 

“Outras equipas reforçaram-se”
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/UMinho na fase final para subir

ABC
faz captações para

jogadoras dos 7 aos 10 anos
na Escola Carlos Amarante, 

à 4.ª e à 6.ª feira, entre as 17 e 
as 18.30 horas. Para escalão dos

10 aos 12  anos é à 3.ª e à 6.ª
feira das 18.30 às 20 horas, 

na Escola Francisco
Sanches.

FLÁVIO FREITAS 

 ABC/UMinho, que concluiu fase inicial da II Divisão apenas com uma derrota,  em primeiro lugar

Rebeca Freitas 
“Projecto de I Divisão 
e Universidade 
do Minho”
Rebeca Freitas, ponta-esquerda
de 19 anos, formada no Alava-
rium, veio estudar Ciências da
Comunicação na Universidade
do Minho. É uma das aquisições
do ABC, cuja camisola veste no
primeiro ano sénior. Explicando
o que a trouxe a Braga, conta:
“Quando falaram comigo do projecto não conhecia  o ABC no
feminino, porque a equipa não tinha tido muito rendimento.
Foi importante o objectivo que me propuseram de subirmos à
I Divisão Nacional.”  
“Há a parceria com a Universidade do Minho, que é reconhecida
pela sua cultura desportiva.  Também falei com pessoas da zo-
na de Aveiro que vieram para o ABC, como o Diogo Branquinho,
ele falou-me muito bem da Universidade, da cidade e do clube. 
Considero super-positiva esta aposta. Não podia estar a correr
melhor. Estamos bem preparadas para a fase final”.  

Inês Duarte
“Em Braga o público 
é muito chegado a nós”
Inês Duarte, nascida em Braga
há 19 anos, é  federada no ABC
desde os 13, a jogar no posto
de pivot. “Cresci neste clube e
acompanho o ABC desde que
entrei para o andebol. Para
mim é muito fácil estar neste
clube. Sinto-me em casa. 
Em Braga, o público é muito
chegado a nós. E quando estamos a jogar sentimos que o pú-
blico está ali porque gosta  de ver andebol. 
O público sabe o nosso nome, as pessoas interagem connosco
muito bem.  Eu sinto-me muito em casa e creio que isso é par-
tilhado por todas.” 
“Para o próximo jogo, a segunda jornada da fase final, sábado
às 17.30 no Pavilhão Flávio Sá Leite contra o Almeida Garrett, 
a equipa está bem motivada. O objectivo de todas é o mesmo,
estamos todas no mesmo barco e a remar para o mesmo lado.
Todos os jogos são uma final”.

§duas jogadoras

FLÁVIO FREITAS 

Fernando Fernandes, treinador

FLÁVIO FREITAS 

“Diogo Branquinho falou bem” 

FLÁVIO FREITAS 

“O público sabe o nosso nome”

FLÁVIO FREITAS 

História do clube e parcerias com Universidade do Minho e Escola Alberto Sampaio são argumentos para recrutar jogadoras de fora de Braga
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FÓRUM DESPORTO
Equipa feminina
do ABC/UMinho
luta pela subida 
de divisão
Págs. 20 e 21

Publicidade

DR

Correio
do Minho.pt

QUARTA 6 MARÇO 2019 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 11019  DIÁRIO € 0.90 IVA Inc.

FESTIVAL DE PAPAS DE SARRABULHO DE AMARES

SUCESSO
CONFIRMA
EXCELÊNCIA
DO CONCELHO
Pág. 11
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Publicidade

EM TODO O MINHO
Mau tempo adiou vários
festejos carnavalescos
Págs. 4, 10 e 17

EUROPA 
Sensorial City 
propõe visitas

guiadas através de
paisagens sonoras

Pág. 5

VIANA DO CASTELO
Autarquia transfere

650 mil euros
para as freguesias 

Pág. 16

PRAIA FLUVIAL DE PALMEIRA  

CLASSIFICADA COMO ‘PRAIA DE BANHOS’
Pág. 3
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ESPOSENDE
Desfile sensibilizou
para os oceanos 
Pág. 10

CARNAVAL  
VILA NOVA DE FAMALICÃO

Festa atraiu milhares de foliões
Pág. 12
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A Secção de Andebol da Aca-
démica vai organizar o 2.º Fes-
tand de Bambis, no domingo,
no Pavilhão da Palmeira, a par-
tir das 14h00, numa parceria
com o Ju-Jitsu do Sport Clube
Conimbricense. Depois do su-
cesso da 1.ª edição, que contou
com mais de 80 crianças, de
oito clubes, incluindo de ju-
jitsu, a AAC avança para a 2.ª
edição, esperando um sucesso
ainda maior, num evento que é
«uma forma divertida, animada

e envolvente de passar um
bom domingo e despertar para
as modalidades de andebol e

ju-jitsu», pode ler-se no comu-
nicado. Para além dos clubes
participantes, o Festival de An-

debol de Bambis é aberto a
crianças que não estejam ins-
critas em qualquer clube. O
FESTAND realiza-se no histó-
rico Pavilhão da Palmeira que
assim volta a receber o andebol
nas suas instalações, modali-
dade de que o Sport já foi uma
entidade promotora.

Entretanto, as equipas da sec-
ção têm jogos marcados para
o fim-de-semana. Os seniores
realizam o último jogo desta
fase do campeonato, receben -
do o Besteiros, no sábado, pelas
18h00, no Pavilhão 1 do Estádio
Universitário. Os Iniciados, por
sua vez, recebem o Ílhavo, no
domingo, pelas 12h00. No mes -
mo dia, mas às 11h00, os Minis
recebem a equipa do Monte.
Os Infantis vão jogar a Avanca,
no sábado, pelas 17h15. |

Académica organiza
Festand de Bambis

Festand promete voltar a ser uma festa

Andebol
Festand
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JOGOS 

13~  11"11111.11,11.11111111111itórias 
31 35 

Campeão Sporting recebe hoje o líder FC Porto. Rivais, 
separados por três pontos, atravessam um bom momento 

Clássico embalado 
por ritmo 

Miguel Martins trava Ruesga e Nikcevic no jogo que o Sporting foi vencer ao Dragão 

Sporting e FC Porto, que 
estão a fazer boas campa-
nhas na Europa, defron-
tam-se para, em teoria, 
decidirem o vencedor da 
primeira fase. Desde 
2017/18 que nenhum deles 
ganha na casa do rival 

PAULA CAPELA MARTINS 

imo FC Porto e Sporting, pri-
meiro e segundo classificados 
no campeonato, separados por 
três pontos, vão defrontar-se 
hoje (20h00) para cumprir o 
jogo em atraso da18.ajornada. 
Em Alvaiade, o campeão não 
pode confiar cem por cento na 
vantagem do fator casa, pois 
na última época e já nesta o 
anfitrião nunca venceu, mas 
parte para este clássico num 
grande momento, depois dese 
ter apurado para os oitavos de 
final da Liga dos Campeões. 

O FC Porto também está a 
fazer uma boa campanha eu-
ropeia - está praticamente 
apurado pára os quartos de 
final da Taça EHF - e quer, so-
bretudo, vingar a derrota 
frente ao campeão na primei-
ra volta. Num jogo em que os 
leões, que venceram por 31-
28, bloquearam o ataque por-
tista, o ritmo de Champions 
- triunfos sobre o Metalurg e 
o Medvedi nos dias anteriores 
- foi decisivo. Agora, os azuis  

e brancos chegam a Alvaiade 
com outros argumentos, so-
bretudo o seu ataque 7x6, que 
começou a dar frutos no jogo 
europeu com o Magdeburgo e 
desde essa data (25 de novem-
bro) valeu vitórias em todos 
os grandes confrontos. O 
Sporting irá defrontar esse 
sistema pela primeira vez. 

"Gostamos é destes jogos. 
Depois das vitórias na Romé-
nia e contra o Belenenses, a 
equipa está motivada. É um 
jogo contra um rival direto e 
queremos estes três pontos", 
afirmou o treinador leonino 
Hugo Canela, enquantoAntó-
nio Areia, extremo do FC Por-
to, lembrando que a única der- 

SPORTONS 
NO CAMPEONATO 
JOGOS 

23 
Iderrota '22 vitórias 

GOLOS 
MARCADOS 

141 
Melhor marcador: Carlos Ruesga 95 
SOFRIDOS 

549 

Towg.na*poc4 
JOGOS 

14c1~ 31111  

rota portista foi na receção ao 
Sporting, declarou: "São duas 
excelentes equipas, que atra-
vessam momentos muitos 
bons a nível internacional e 
nacional. Tem tudo para ser 
um grande jogo. Depois da 
derrota em nossa casa, não há 
melhor sítio para provarmos 
que somos capazes de lhes ga-
nhar do que a casa deles." 

Depois de receber o FC Por-
to, o Sporting tem ainda a des-
locação à Luz para medir for-
ças como Benfica, ficando de-
pois a faltar uma jornada para 
fechara primeira fase do cam-
peonato. Em teoria, será ga-
nha por quem levar a melhor 
esta noite. 

Sporting TV 
Andebol TV 

r
)N CAMPEONATO 

JOGOS 

Ide~sias 
24 

GOLOS 
MARCADOS 

851 
Melhor marcador: António Areia 86 
SOFRIDOS 

522 
TOTAL DA ÉPOCA 

"Máximo 
foco e 
máxima 
motivação. 
É nestes 
jogos que 
gostamos 
de partici-
par, são os 
que nos 
tiram o 
sono" 

HugoCanela 
Treinador 
do Sporting 

"Este tem 
tudo para 
ser um 
grande jogo 
com as duas 
equipas a 
atravessa-
rem um 
excelente 
momento" 

António 
Arda 
Jogador 
do FC Porto 

SPORTING-Ft PORTO Pavilh""°R°cha Arbítros°: Mário Coutinho 
18.a jornada RamiroSilva (AA Aveiro) 
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A9 Sporting-FC Porto: um clássico no andebol em ritmo europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2019

Meio: Jogo Online (O) Autores: Paula Capela Martins

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8be1698

 
2019-03-06 09:16
 
Sporting e FC Porto, que estão a fazer boas campanhas na Europa, defrontam-se para, em teoria,
decidirem o vencedor da primeira fase. Desde 2017/18 que nenhum deles ganha na casa do rival FC
Porto e Sporting, primeiro e segundo classificados no campeonato, separados por três pontos, vão
defrontar-se hoje (20h00) para cumprir o jogo em atraso da 18.ª jornada. Em Alvalade, o campeão
não pode confiar cem por cento na vantagem do fator casa, pois na última época e já nesta o anfitrião
nunca venceu, mas parte para este clássico num grande momento, depois de se ter apurado para os
oitavos de final da Liga dos Campeões. O FC Porto também está a fazer uma boa campanha europeia -
está praticamente apurado para os quartos de final da Taça EHF - e quer, sobretudo, vingar a derrota
frente ao campeão na primeira volta. Num jogo em que os leões, que venceram por 31-28,
bloquearam o ataque portista, o ritmo de Champions - triunfos sobre o Metalurg e o Medvedi nos dias
anteriores - foi decisivo. Agora, os azuis e brancos chegam a Alvalade com outros argumentos,
sobretudo o seu ataque 7x6, que começou a dar frutos no jogo europeu com o Magdeburgo e desde
essa data (25 de novembro) valeu vitórias em todos os grandes confrontos. O Sporting irá defrontar
esse sistema pela primeira vez.
 
Paula Capela Martins
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A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 8,42 x 3,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79388679 06-03-2019

ANDEBOt - Divisão Nacional (1? Fase) - Sporting-F. C. Podo (20). 
FUTEBOL - Liga dos Campeões (Oitavos de final - Mão) - F. C. Porto-AS Roma (20). 
Liga Revelação (Sub-23 - 2? Fase) - Descidas - V. Setúbal-Feirense (15.30). 
A. F. Porto - Infantis - 1 ' Divisão (I' Fase) - Série 2 Affenense-Aves (19). 
FUTEBOL FEMININO - 26." Algarve Cup Anal: Polono-Noruega (18 - Mun. Bela Vista/Parchal). Ap. 3.° o 
4." Lugares: Canadá-Suécia (17. Est Algarve). Ap. 5.* e 6.° lugares: Escócia-Dinamarca (13.15, Est. 
Algarve). Ap. 7.° e 8.° lugares: Suíça-Espanto (13.15, Mun. Albufeira). Ap. 9.° o 10.° lugares: Portugal- 
494ândÉi (14.30. Mun. Bela Visla/Parctial). Ap. 11.° e 12.° lugares: China-Na landa (17.15 Mun. Albufeira). 
Jogo particular (Sub-19) Portugal-Ftnlânc53 (15 Mun Marinha Grande). 
VOLEIBOL - Taça Chnenge (Meias-finais - 2.* Mão) - Sporhng-Vero Vciley Monza (17). 
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A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,19 x 26,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79389126 06-03-2019

a 
LIDERANÇA. Sporting e EC Porto estão em alta na Europa mas agora jogam pelo comando do campeonato 

ANDEBOL .111111111.1.  

MUITO MAIS DO QUE UM 
Sporting da Champions 
recebe dragões lideres 
da EHF, na 'final' da fase 
regular do campeonato 

ALEXANDRE REIS 

©Mais que um clássico, o jogo 
de hoje (20h) em atraso da 184  
ronda no Pavilhão João Rocha é 
uma autêntica 'final' da fase re-
gular do campeonato, entre o bi-
campeão Sporting e o FC Porto. 
As duas equipas, a atravessarem 
uma época de ouro nas provas 
europeias, com os leões apurados 
para os oitavos-de-final da Liga 
dos Campeões e os dragões, líde-
res do Grupo C, a estarem prati-
camente qualificados para os 
quartos-de-final da Taça EHF, 
vão medir forças para ver quem 
pode ganhar alguma vantagem 
para o Grupo A da fase final, que 
engloba as seis primeiras equipas 
com metade dos pontos obtidos 
na fase regular. 

Se o Sporting ganhar a FC Por-
to, Benfica e Arsenal - os três jo-
gos que lhe faltam -, passará à se - 
gunda fase com 50% de 76 pontos 
(38), enquanto os dragões, a 
quem é atribuído o favoritismo 
no outro jogo em falta com o 
Maia, ficarão com 74 na primeira 
fase e 37 para a fase final. 

Portanto, quase tudo empatado 
para as decisões, onde apenas o 
Benfica, já com três derrotas, está 
mais atrasado, mas que ainda po - 
derá ter uma palavra a dizer, pois 
defrontará no sábado o Sporting 
na Luz. O FC Porto, que sempre 
venceu no Pavilhão João Rocha, 
pode ganhar vantagem se bater o 
Sporting e esteperder com o Ben-
fica. Neste caso e se tudo correr 
pela lógica, os dragões acabarão 
com 76 pontos, sendo atribuídos 
38 para a fase final, enquanto os 
leões terminarão, em princípio, 
com 72 - 36 na fase final. 

Há também a hipótese de o FC 
Porto venero Sport finge o Benfi-
caperder com os leões. Neste caso 
os dragões partirão também na 
frente para a fase final com 38 

HISTÓRICO DE CONFRONTOS 

Na primeira volta da fase regu-
lar do campeonato, o Sporting 
venceu (31-28) no Dragão. mas o 
FC Porto tem saldo positivo no 
Pavilhão João Rocha: ganhou 
em 2017 (26-23) e em 2018 (31-26). 

pontos, enquanto os verdes e 
brancos ficarão com 37.0 Benfi-
ca, se ganhar ao Belenenses, equi-
pa que precisa de um empate para 
chegar ao Grupo A, e ao Sporting, 
ficará com com 36 pontos na fase 
final e também com boas chances 
de poder lutar pelo título. 

A última hipótese é o Sporting 
ganhar ao rival da Invicta e per-
der com o Benfica, sendo que as- 

sim leões e dragões partirão para 
a fase final com os mesmo pontos 
(37), enquanto as águias ficarão 
com 36, naquele que será o cená-
rio mais equilibrado entre os três 
grandes do andebol nacional. 

Antevisão do clássico 
o treinador do Sporting, Hugo 
Canela, está confiante: "Vamos 
defrontar uma equipa de altíssi-
mo nível que nos vai obrigar a es-
tar no nosso máximo. O objetivo 
é terminar esta primeira fase no 
primeiro lugar." 

António Areia, ponta do FC 
Porto, também quer ganhar no 
João Rocha para manter a lide-
rança no campeonato: "Vai ser 
um grande jogo entre duas exce 
lentes equipas, mas tudo vamos 
fazer para alcançar a vitória."  

ANDEBOLi  
ia.' jornada (jogo em atraso) 

SPORTING 20hoo FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D cm-G5 

0° FC PORTO 70 24 23 0 1 851-522 

02 5PORTING 67 2322 O 1 741-549 

OBENFICA 66 2421 O 3 761.546 

02MAD.SAD 57 2516 O 9 662.622 

02A. SANTAS 56 25 15 1 9 737-644 

02 BELENENSES 54 25 14 1 10 726.663 

02 ABC 53 25 13 2 10 667-620 

02MAIA ISMAI 48 25 11 1 13 636-649 

02AVANCA 47 25 11 O 14 639.686 

ID2 BOA HORA 45 25 9 2 14 636.707 

09 51). HORTA 37 25 6 O 19 570-753 

02 FERMENTÕES34 25 4 1 20 542.739 

02ACFAFE 33 25 4 O 21 581.710 

02  ARSENAL 25 25 O O 25549.888 

Últmajornada(26.ak sábadoechan 
SP. HORTA-AVANCA, FAFE-MADEIRA SAG), AGUAS 
SANTAS-FERMENTÕES E FC PORTO-MATA ISMAI 
(SÁBADO); ARSENAL-SPORTING, ABC-BOA HORA 
E BELENENSES-BINFIC.A (DAU) 
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A12

Sporting-FC Porto: Muito mais do que um clássico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2019

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fcd5cfc9

 
04:01
 
Sporting da Champions recebe dragões líderes da EHF, na 'final' da fase regular do campeonato
 
Mais que um clássico, o jogo de hoje (20h) em atraso da 18ª ronda no Pavilhão João Rocha é uma
autêntica 'final' da fase regular do campeonato, entre o bicampeão Sporting e o FC Porto. As duas
equipas, a atravessarem uma época de ouro nas provas europeias, com os leões apurados para os
oitavos-de-final da Liga dos Campeões e os dragões, líderes do Grupo C, a estarem praticamente
qualificados para os quartos-de-final da Taça EHF, vão medir forças para ver quem pode ganhar
alguma vantagem para o Grupo A da fase final, que engloba as seis primeiras equipas com metade
dos pontos obtidos na fase regular.
 
Se o Sporting ganhar a FC Porto, Benfica e Arsenal - os três jogos que lhe faltam -, passará à segunda
fase com 50% de 76 pontos (38), enquanto os dragões, a quem é atribuído o favoritismo no outro
jogo em falta com o Maia, ficarão com 74 na primeira fase e 37 para a fase final.
 
Portanto, quase tudo empatado para as decisões, onde apenas o Benfica, já com três derrotas, está
mais atrasado, mas que ainda poderá ter uma palavra a dizer, pois defrontará no sábado o Sporting
na Luz. O FC Porto, que sempre venceu no Pavilhão João Rocha, pode ganhar vantagem se bater o
Sporting e este perder com o Benfica. Neste caso e se tudo correr pela lógica, os dragões acabarão
com 76 pontos, sendo atribuídos 38 para a fase final, enquanto os leões terminarão, em princípio, com
72 - 36 na fase final.
 
Há também a hipótese de o FC Porto vencer o Sporting e o Benfica perder com os leões. Neste caso os
dragões partirão também na frente para a fase final com 38 pontos, enquanto os verdes e brancos
ficarão com 37. O Benfica, se ganhar ao Belenenses, equipa que precisa de um empate para chegar ao
Grupo A, e ao Sporting, ficará com com 36 pontos na fase final e também com boas chances de poder
lutar pelo título.
 
A última hipótese é o Sporting ganhar ao rival da Invicta e perder com o Benfica, sendo que assim
leões e dragões partirão para a fase final com os mesmo pontos (37), enquanto as águias ficarão com
36, naquele que será o cenário mais equilibrado entre os três grandes do andebol nacional.
 
Antevisão do clássico
 
O treinador do Sporting, Hugo Canela, está confiante: "Vamos defrontar uma equipa de altíssimo nível
que nos vai obrigar a estar no nosso máximo. O objetivo é terminar esta primeira fase no primeiro
lugar."
 
António Areia, ponta do FC Porto, também quer ganhar no João Rocha para manter a liderança no
campeonato: "Vai ser um grande jogo entre duas excelentes equipas, mas tudo vamos fazer para
alcançar a vitória."
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Alexandre Reis
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A14

Sporting-FC Porto: Muito mais do que um clássico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2019

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa6e1fb0

 
Sporting e FC Porto estão em alta na Europa mas agora jogam pelo comando do campeonato - Última
Hora , Sábado
 
Sporting e FC Porto estão em alta na Europa mas agora jogam pelo comando do campeonato
 
Por Alexandre Reis - Record
 
Mais que um clássico, o jogo de hoje (20h) em atraso da 18ª ronda no Pavilhão João Rocha é uma
autêntica 'final' da fase regular do campeonato, entre o bicampeão Sporting e o FC Porto. As duas
equipas, a atravessarem uma época de ouro nas provas europeias, com os leões apurados para os
oitavos-de-final da Liga dos Campeões e os dragões, líderes do Grupo C, a estarem praticamente
qualificados para os quartos-de-final da Taça EHF, vão medir forças para ver quem pode ganhar
alguma vantagem para o Grupo A da fase final, que engloba as seis primeiras equipas com metade
dos pontos obtidos na fase regular.
 
Se o Sporting ganhar a FC Porto, Benfica e Arsenal - os três jogos que lhe faltam -, passará à segunda
fase com 50% de 76 pontos (38), enquanto os dragões, a quem é atribuído o favoritismo no outro
jogo em falta com o Maia, ficarão com 74 na primeira fase e 37 para a fase final.
 
Portanto, quase tudo empatado para as decisões, onde apenas o Benfica, já com três derrotas, está
mais atrasado, mas que ainda poderá ter uma palavra a dizer, pois defrontará no sábado o Sporting
na Luz. O FC Porto, que sempre venceu no Pavilhão João Rocha, pode ganhar vantagem se bater o
Sporting e este perder com o Benfica. Neste caso e se tudo correr pela lógica, os dragões acabarão
com 76 pontos, sendo atribuídos 38 para a fase final, enquanto os leões terminarão, em princípio, com
72 - 36 na fase final.
 
Há também a hipótese de o FC Porto vencer o Sporting e o Benfica perder com os leões. Neste caso os
dragões partirão também na frente para a fase final com 38 pontos, enquanto os verdes e brancos
ficarão com 37. O Benfica, se ganhar ao Belenenses, equipa que precisa de um empate para chegar ao
Grupo A, e ao Sporting, ficará com com 36 pontos na fase final e também com boas chances de poder
lutar pelo título.
 
A última hipótese é o Sporting ganhar ao rival da Invicta e perder com o Benfica, sendo que assim
leões e dragões partirão para a fase final com os mesmo pontos (37), enquanto as águias ficarão com
36, naquele que será o cenário mais equilibrado entre os três grandes do andebol nacional.
 
Antevisão do clássico
 
O treinador do Sporting, Hugo Canela, está confiante: "Vamos defrontar uma equipa de altíssimo nível
que nos vai obrigar a estar no nosso máximo. O objetivo é terminar esta primeira fase no primeiro
lugar."
 
António Areia, ponta do FC Porto, também quer ganhar no João Rocha para manter a liderança no
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campeonato: "Vai ser um grande jogo entre duas excelentes equipas, mas tudo vamos fazer para
alcançar a vitória."
 
2019-03-06 04:16:44.000
 
Record
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