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GUIMARÃES NA AGENDA
DOS GRANDES EVENTOS
O mês de fevereiro traz a Guimarães
Bárbara Bandeira, um nome promissor
na música pop nacional. Fazemos capa
nesta segunda edição do ano com a
artista que, na cidade berço, e com
apenas 18 anos, realizará o primeiro
grande concerto.
Guimarães habituou-se a receber, desde
2001, ano de inauguração do Multiusos,
grandes nomes da música nacional
e internacional, e também a servir de
palco para a revelação de artistas como
a Bárbara Bandeira, fruto da construção
de um espaço extraordinário para a

realização de grandes eventos.
Mesmo com a concorrência recente
do Altice Braga ou do Multiusos de
Gondomar, o espaço vimaranense
prepara-se para viver mais um ano
extraordinário, apinhado de eventos.
Já conhecidos e dignos de relevo, para
além do concerto Bárbara Bandeira, em
fevereiro, o Multiusos recebe também
João Pedro Pais; em abril, o Portugal
x França em andebol, jogo da fase de
qualificação para o Campeonato da
Europa 2020, e também Lucas Lucco;
em maio, os Barclay James Harvest
passam por Guimarães para comemorar

50 anos de carreira; em outubro, no dia
12, Abba Gold, o tributo a uma das mais
famosas e conhecidas bandas europeias,
e a cerimónia de entrega das bandeiras
verdes a escolas de todo o país.
A estes eventos juntar-se-ão muitos
outros, alguns que fazem já parte
da agenda vimaranense, e outros
extraordinários como os que referi,
que nos permitirão desfrutar de bons
momentos sem que tenhamos de
efetuar grandes deslocações.
Bendito Multiusos.
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Seleção com vida difícil
4 Sorteio do Euro sub-19
feminino coloca Noruega,
Roménia e Suécia na rota
Portugal já conhece os
adversários no Campeonato da Europa feminino de
sub-19, a realizar de 11 a 21
de julho, na Hungria, tendo
ficado integrado no grupo
D, com Noruega, Roménia
e Suécia. Tarefa difícil para
a seleção comandada por Aldina Sofia, dado que, pela

frente, encontrará seleções
com bastantes credenciais.
A estreia acontecerá a 11
de julho, com a Roménia,
dois dias depois as portuguesas têm pela frente a Noruega, a 13. Finda a fase de
grupos, os dois primeiros
classificados de cada grupo
apuram-se para o Main
Round, enquanto os dois últimos terão de disputar uma
ronda intermédia.
CID RAMOS

EUROPEU SUB-19 FEM.
3 Hungria 3 n a 21 julho
Grupo A: França, Rússia, Eslováquia e
Eslovénia. Grupo B: Alemanha, Dinamarca, Holanda e Croácia. Grupo C: Hungria, Espanha, Montenegro e Áustria. Gru—
po D: Noruega, Roménia, Suécia e
PORTUGAL

CALENDÁRIO GRUPO D
Noruega - Suécia
Roménia - PORTUGAL
PORTUGAL - Noruega
Suécia - Roménia
Suécia — PORTUGAL
Noruega — Roménia

11 julho
11 julho
13 julho
13 julho
14julho
14 julho
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ANDEBOL 1

Mais um golo na 'caixa- forte'
Benfica recebe FC Porto em clássico antecipado da ronda
25 oCarlos Resende e João Pais apoiam-se no fator casa
CARI A CARRIM/ASF

ror

CÉLIA LOURENÇO

OM uma bola de ténis de tamanho gigante, habitualmente usada na
corrida aos autógrafos, driblada como no basquetebol e rematada para a
baliza como se a mão tomasse forma de raqueta, foi como
Carlos Resende e os jogadores do Benfica - lesionado Pedro Seabra incluído- fizeram,
ontem, o aquecimento antes
do treino final para o clássico com o FC Porto que, hoje,
antecipa o início da 25.ª jornada do Andebol 1, na Luz.
Palco onde o os portistas não
ganham desde 2016, emborajá levem a vantagem caseira do triunfo na 12.A jornada
(28-24) da 1.a volta.
Resultado que o técnico
encarnado descreveu como
«suicídio desportivo», face
aos erros dos 15 minutos finais
dal.? parte, mas os quais confia não ver repetidos na «caixa-forte», usando palavras
do capitão João Pais para des-

C

Bola de ténis XL, geralmente dos autógrafos, foi usada no treino das águias

crever o Pavilhão 2 da Luz que
tanto Resende como o jogador querem ver cheio.
«Vale a pena sair do sofá
e ver um excelente espetáculo desportivo», aliciou Resende para quem a receita da
vitória é simples: «Marcando, pelo menos, mais um golo
do que eles. O FC Porto é excelente adversário, a classificação no campeonato [1.º a 5
pontos]é prova disso, tal como
o percurso que tem vindo a
fazer na EHF, que honra a mo-

dalidade, tal como o Sporting. Crescemos jogando contra melhores equipas, ajuda a
afirmar a qualidade do andebol nacional no panorama
internacional.»

AN DEBOL 1
-> 16.' Jornada-) Hoje
A. Avanca (10°)-AC Fafe (13°) 21h
Pav. Com. Adelino D. Costa, em Aveiro
4 25.' Jornada-) Hoje
Benfica (3°)-FC Porto (1°)
21h
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa

«Encarar o jogo como uma final»
Porta-voz dos dragões para a antevisão do clássico desta noite, no pavilhão da Luz, com o Benfica, o
guarda-redes Alfredo Quintana deu conta das responsabilidades da sua equipa que, recorde-se, lidera a
classificação do Andebol 1: «Vamos encarar o jogo
como uma final. Ser o melhor ataque ou a melhor defesa não interessa nada», assegurou o guardião, lembrando: «Um clássico é sempre um clássico. O Benfica tem uma boa equipa, mas nós vamos à Luz

motivados. Estamos numa fase ótima, temos uma
excelente equipa e vai ser um bom jogo», reforçou
Quintana, aludindo à campanha na Taça EHF, com 3 vitórias noutros tantos jogos da fase de grupos, a última na Dinamarca, ante o Holstebro (33-31), a valer a
liderança do grupo C. Quanto ao facto de os dragões
já não ganharem na Luz desde 2016... «Mais importante do que vencer especificamente na Luz, é ganhar
o jogo porque faz parte dos nossos objetivos.»
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ADVERSÁRIAS LUSAS
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 ficou no
Grupo D do campeonato europeu da Hungria, e vai defrontar a
Noruega, Roménia e Suécia. A
prova decorre de 11 a 21 de julho.
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Académica regressa aos
triunfos em Carregal do Sal
Sucesso Estudantes regressaram aos triunfos no Nacional da 3.ª Divisão.
Ronda foi igualmente positiva na formação que venceu os jogos que disputou
Andebol
Campeonatos nacionais

A equipa sénior da Académica
venceu no terreno do Carregal
do Sal, por 31-33, naquela que
foi uma vitória suada, mas
justa do conjunto conimbricense que consolidou o 5.º lugar do grupo.
Num jogo que se manteve
muito equilibrado até final,
ganhou o conjunto que apresentou melhor qualidade de
jogo, apesar de ter novamente
apresentado uma equipa
muito desfalcada, com apenas 11 jogadores (dos quais
três eram guarda-redes). Esta
situação obrigou o treinador
Ricardo Sousa a ter de adaptar vários jogadores a outras
posições, para colmatar as
“baixas”, conseguindo que a
equipa se mantivesse motivada e a disputar o jogo,
numa atitude séria com uma
demonstração de espírito
academista que vai até final
do campeonato procurar fazer o melhor possível.
Uma vitória suada, mas justa,
que veio consolidar a equipa

Académica triunfou no reduto do Carregal do Sal na penúltima jornada do Nacional da 3.ª Divisão

no meio da tabela, quando falta
apenas um jogo para terminar
esta fase. A recepção ao Besteiros está agendada para dia
9 de Março (18h00).
Nota positiva
A ronda foi bem positiva
para a Académica que registou
um pleno de vitórias. Nos iniciados, os estudantes fecharam

a fase complementar do Regional de Aveiro com mais
uma vitória sobre o S. Paio de
Oleiros (27-22), terminando em
1.º lugar (entre as nove equipas
participantes), entrando agora
como favoritos para o Campeonato Regional, que se inicia
a 10 de Março.
Os minis participaram, com
duas equipas, no Torneio Pro-

fessor José Violante, em Marrazes (Leiria). A equipa “A” ficou
em 3.º lugar, registando apenas
um empate, enquanto a turma
“B” ficou no 7.º posto.
Os infantis, apesar de jogarem com apenas seis jogadores, foram ganhar de forma esclarecedora a casa do Feirense
B, com uma exibição muito
positiva. |

Página 5

A6

ID: 79282715

27-02-2019

Meio: Imprensa

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,33 x 5,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

PORTUGAL COM
NORUEGA NO EUROPEU SUB-19
Portugal vai jogar no Grupo D do Campeonato da Europa de sub -19 Femininos, que se
realiza de 11 a 21 de julho, na Hungria. As
portuguesas começam por defrontar a
Roménia (11 de julho), jogando depois com a
Noruega (dia 13) e terminando o grupo com a
Suécia (dia 14). Os dois primeiros de cada um
dos quatro grupos passam ao Main Round. A
Noruega é a equipa mais cotada.
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HOJE NA ARENA DE BUCARESTE
O Sporting está na Roménia desde ontem e
faz hoje um treino no pavilhão do Dínamo de
Bucareste, onde amanhã (18h00) tem um
jogo decisivo: se segurar a vantagem de 32-31
obtida em casa, entrará nos oitavos de final da
Liga dos Campeões, proeza inédita no atual
formato da prova. Se passarem, os leões já
sabem que terão pela frente os húngaros do
Veszprem ou os macedónios do Vardar.
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GILBERTO MARCA TRÊS
EM NOVA GOLEADA DO BARÇA
O Barcelona abriu a 20.a jornada da Liga
Asobal com um triunfo por 23-42 no pavilhão
do Cangas, tendo Gilberto Duarte feito três
golos em outros tantos remates. O domínio
do Barcelona em Espanha é avassalador, pois
além de vitórias em todos os 20 jogos leva
uma média de 38,8 golos por jogo e tem
níveis de eficácia tão inacreditáveis como o de
ontem: marcou em 81% dos remates!
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Quintana a contar
com mais uma "final"
mu, Tendo a oportunidade de
deixar o eterno rival a sete pontos, ainda que de forma provisória, o FC Porto encara o clássico de hoje "como uma final",
segundo Alfredo Quintana,
guarda-redes que assegura estarem os dragões"motivados",
até por continuarem invictos
na Taça EHF, para a qual recebem sábado o dinamarquês
Holstebro. "Estamos numa
fase ótima, temos urna excelente equipa e vai ser um bom

jogo. Mais importante do que
vencerespecificamentena Luz
é ganhar, porque faz parte dos
objetivos. Não vale a pena ganhar ao Benfica fora e depois
perder com o Águas Santas em
maio.Onossoobjetivoéchegar
lá e vencer", defendeu o guardião de 30 anos, que promete
ser um dos protagonistas do
clássico. Segundo a estatística
oficial do campeonato, leva
uma eficácia de 43% na baliza,
com161 defesas em 23 jogos!
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Benfica quer manter
o pleno na Luz
Carlos Resende diz
que perdeu no
Dragão "por culpa
própria" e quer
retificá-lo esta noite
NUGUELGOUVE1APEREIRA
••• O Benfica recebe hoje o

FC Porto (21h00, Pavilhão da
Luz), e só a vitória interessa
aos encamados, de modo a não
deixarem fugir o adversário,
que lidera o campeonato e só
perdeu uma vez em 23 jogos.
Além d qso, os comandados de
Carlos Resende pretendem
manter o registo 100 porcento
vitorioso nos jogos efetuados
na Luz. "Jogamos em casa com
um excelente opositor, como
o prova a classificação e a brilhante prestação que estão a
fazer na Taça EHF", anteviu o
técnico Carlos Resende.
Na primeira volta, os encarnados perderam no Dragão
Caixa, por 28-24, um desaire
que, segundo o treinador, se
deveu "a 15 minutos de mui-

tos erros, que não deviam ter
acontecido e que facilitaram a
tarefa à equipa adversária".
"Sem querer retirar mérito ao
FC Porto pelo triunfo, perdemos esse jogo mais por culpa
própria. Estivemos sempre
atrás do resultado e não fomos
eficazes em situações em que
só tivemos oguarda-redes pela
frente. Fomos nós que nos colocámos problemas", recordou o técnico sobre uma partida em que o Benfica cedeu
um parcial de 7-0, ainda no primeiro tempo.
Já o capitão João Pais explicou o segredo para a invencibilidade nos jogos da Luz. "No
início da época definimos que,
se queríamos conquistar o título, tínhamos de ganhar todos os jogos em casa. Queremos fazer do nosso reduto um
fatordiferenciador", apontou
ponta-esquerda.
O central Pedro Seabra, a recuperar de uma lesão no braço
esquerdo, é a única baixa dos
encarnados para o clássico.

Carlos Resende diz que o Benfica não repetirá os erros
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Leões têm de defender um só golo de vantagem frente ao Dínamo de Bucareste, para defrontarem
depois o Vardar ou o Veszprém nos "oitavos" da Liga dos Campeões. A equipa de andebol do Sporting
já está na Roménia, onde esta quinta-feira irá defrontar o CS Dínamo de Bucareste, às 18h00
portuguesas, defendendo um triunfo por 32-31 em busca de um feito inédito, a passagem aos oitavos
de final da Liga dos Campeões. O resultado é apertado, mas os leões viajaram confiantes e Bosko
Bjelanovic explicou porquê. "Espero regressar a Portugal com mais uma boa recordação da Roménia.
Em 2010 eliminámos aqui o CSM Bacau no caminho para a conquista da primeira Taça Challenge e
sete anos depois vencemos aqui a final da mesma competição", comentou o defesa do Sporting, que
esteve nas duas conquistas europeias. "É importante que a equipa não perca a cabeça e se mantenha
focada durante todo o jogo. Espero ver neste grupo aquilo que sempre temos vindo a mostrar: união.
Nos momentos difíceis, quando as coisas não estão a correr tão bem, esse espírito de grupo tem de
vir ao de cima", disse o lateral à Sporting TV. Caso consiga superar os romenos, num jogo que terá
árbitros lituanos, o Sporting já sabe que nos "oitavos" terá de enfrentar um de dois colossos do
andebol: os macedónios do Vardar ou os húngaros do Veszprém.
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LEOES NA CHAMPIONS

Ghionea é centro
das atenções
em Bucareste
Com o seu ponta-direita romeno, Valentin Ghionea, a ser
Muito solicitado pelos órgãos de
informação locais, o Sporting
chegou ontem a Bucareste, enfrentando amanhã (18h) na capital
romena o Dínamo (campeão europeu em 1965) , perante um pavi lhão completamente esgotado
com mais de 2.500 pessoas. O jogo
está a gerar expectativa na passagem aos oitavos-de-final da Liga
dos Campeões, pois tanto os leões,
que se apresentam com a magra
vantagem (32-31) de Lisboa, coimo
o Dínamo, querem fazer história: é
que nunca uma equipa dos respetivos países atingiu uma fase tão
adiantada da prova nos novos
moldes competitivos.
Os leões debatem-se com problemas no plantei, procurando recuperar jogadores cruciais como
Fra nk is Carol, que não jogou na
primeira mão (febre), ou o pivô
Tiago Rocha. O treino agendado
para hoje poderá desfazer algumas
das dúvidas de Hugo Canela.
A equipa que se apurar neste
playoff vai defrontar na próxima
eliminatória o 2'' classificado cio
Grupo A: os macedónios do \Tardar (campeões em 2017) ou hún goros do Veszprém, finalistas venciclos em 2002, 2015 e 2016.
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ANDEBOL

Gilberto Duarte
cilindra Aranda
Ei Com três golos marcados
pelo internacional Gilberto
Duarte, o Barcelona foi vencer
(42-23) ontem o Cangas, clube
que também contou com um
português, o antigo lateral do
Benfica, Augusto Aranda,
igualmente autor de três golos.
A turma catalã comanda a Liga
com 20 vitórias em 20 jogos (40
pontos); o Cangas é 14" (10). o
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ANDEBOL. A Seleção Nacional

feminina sub-19 vai disputar o
Europeu de 2019 integrada no
Grupo 1), juntamente com a
Noruega, Roménia e Suécia. A
prova decorre de 11 e 21 de julho,
em G,-Tfir, na Hungria.
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PROVA DE FOGO
Benfica pressionado
para vencer o lider
FC Porto e assumir-se
como candidato ao título
ALEXANDRE REIS

O clássico de hoje (21h00) na
Luz é de especial importância para
o Benfica, pois na fase regular do
campeonato ainda não conseguiu
qualquer resultado positivocontra
os principais rivais, após perder no
Dragão e no João Rocha.
"Depois de termos tido só vito rias na 1.uz, é fundamental apro
vei lar o fator casa. Com apoio de
uma boa moldura humana será
mais fácil, mesmo perante um ex celente adversário que se está a
destacar no campeonato e na Taça
El IF, urna honra que agracia a todos os que estão ligados ao ande bol", considerou Carlos Resende,
treinador das águias.
Naquela que foi a antevisão do
duelo, Carlos Resende quer apro veitar: "E sempre bom crescer a
jogar contra as melhores equipas e
o PC Porto está a destacar-se ao

NA LUZ

ENCARNADOS QUEREM
APROVEITAR O FATOR CASA
PARA SE IMPOREM A UM RIVAL
DIRETO NO CAMPEONATO

PRONTOS. Carlos Resende prepara os seus jogadores para um bom desempenho técnico-tático
ANDEBOL

nível internacional. Poderemos
melhorar em relação ao jogo no
Dragão. Cometemos por nossa
culpa um suicídio desportivo. '1'e
mos de retificar para que não voltem a acontecer esses erros nos ú l timos 15 minutos da partida."
Carlos Resende não teme a tad
ca do FC Porto: "Atacar com sete
jogadores de campo é uma opção
tática e est rategica que teremos de
ultrapassar, mas não foi isso que
nos colocou maiores problemas. O
que me preocupa é aquilo quefa' temos", sustentou o técnico, que
continua sem contar com o central
Pedro Seabra, lesionado.

25." jornada
BENFIC A 21.hoo FC PORTO
AVANCA Sábado ARSENAL
MADEIRA SAD Sábado AGUAS SANTAS
MAIA ISMIAI Sábado AC FAFE
FERMENTÓES Sábado ABC
SPORT1NGDomingo BELENENSES
BOA HORA Domingo SP. HORTA

O ponta -esquerda, João Pais,
também esteve na Luz para falar
cio clássico, apelando à presença
de muito público: "Jogar em casa
tem de ser a nossa caixa forte. É o
momento ideal para puxarem por
nós", comentou o benfiquista.

Dragões fazem do clássico uma final
O Benfica vai ter urna tarefa
árdua contra um FC Porto
muito motivado com a excelente campanha na Taça EHF,
onde soma três vitórias em outros tantos jogos. O guarda-redes dos dragões, Alfredo Quintana, manifestou confiança:
"Um clássico é sempre um clássico. O Benfica tem uma boa
equipa, mas nós vamos à Luz
motivados. Estamos numa
fase ótima, temos urna excelente equipa e vai ser um bom
jogo". Os dragões são líderes
isolados, à condição, defron-

tando um adversário que se
encontra no 3.° lugar, com um
jogo a menos, mas que pode encostar ao adversário. "Mais importante do que vencer na Luz,
é ganhar o jogo, porque faz
parte dos objetivos. Não vale a
pena ganhar ao Benfica fora e
depois perder com o Águas
Santas em maio. O nosso objetivo é chegar lá e vencer. Vamos encarar o jogo como uma
final. Ser o melhor ataque [o FC
Porto] ou a melhor defesa [o
Benfica] não interessa nada",
rematou.
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Benfica pressionado para vencer o líder FC Porto e assumir-se como candidato ao título
O clássico de hoje (21h00) na Luz é de especial importância para o Benfica, pois na fase regular do
campeonato ainda não conseguiu qualquer resultado positivo contra os principais rivais, após perder
no Dragão e no João Rocha.
"Depois de termos tido só vitórias na Luz, é fundamental aproveitar o fator casa. Com apoio de uma
boa moldura humana será mais fácil, mesmo perante um excelente adversário que se está a destacar
no campeonato e na Taça EHF, uma honra que agrada a todos os que estão ligados ao andebol",
considerou Carlos Resende, treinador das águias.
Naquela que foi a antevisão do duelo, Carlos Resende quer aproveitar: "É sempre bom crescer a jogar
contra as melhores equipas e o FC Porto está a destacar-se ao nível internacional. Poderemos
melhorar em relação ao jogo no Dragão. Cometemos por nossa culpa um suicídio desportivo. Temos
de retificar para que não voltem a acontecer esses erros nos últimos 15 minutos da partida."
Carlos Resende não teme a tática do FC Porto: "Atacar com sete jogadores de campo é uma opção
tática e estratégica que teremos de ultrapassar, mas não foi isso que nos colocou maiores problemas.
O que me preocupa é aquilo que fazemos", sustentou o técnico, que continua sem contar com o
central Pedro Seabra, lesionado.
O ponta-esquerda, João Pais, também esteve na Luz para falar do clássico, apelando à presença de
muito público: "Jogar em casa tem de ser a nossa caixa forte. É o momento ideal para puxarem por
nós", comentou o benfiquista.
Dragões fazem do clássico uma final
O Benfica vai ter uma tarefa árdua contra um FC Porto muito motivado com a excelente campanha na
Taça EHF, onde soma três vitórias em outros tantos jogos. O guarda-redes dos dragões, Alfredo
Quintana, manifestou confiança: "Um clássico é sempre um clássico. O Benfica tem uma boa equipa,
mas nós vamos à Luz motivados. Estamos numa fase ótima, temos uma excelente equipa e vai ser um
bom jogo". Os dragões são líderes isolados, à condição, defrontando um adversário que se encontra
no 3.º lugar, com um jogo a menos, mas que pode encostar ao adversário. "Mais importante do que
vencer na Luz, é ganhar o jogo, porque faz parte dos objetivos. Não vale a pena ganhar ao Benfica
fora e depois perder com o Águas Santas em maio. O nosso objetivo é chegar lá e vencer. Vamos
encarar o jogo como uma final. Ser o melhor ataque [o FC Porto] ou a melhor defesa [o Benfica] não
interessa nada", rematou.
Alexandre Reis
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Benfica pressionado para vencer o líder FC Porto e assumir-se como candidato ao título - Última Hora ,
Sábado
O clássico de hoje (21h00) na Luz é de especial importância para o Benfica, pois na fase regular do
campeonato ainda não conseguiu qualquer resultado positivo contra os principais rivais, após perder
no Dragão e no João Rocha.
"Depois de termos tido só vitórias na Luz, é fundamental aproveitar o fator casa. Com apoio de uma
boa moldura humana será mais fácil, mesmo perante um excelente adversário que se está a destacar
no campeonato e na Taça EHF, uma honra que agrada a todos os que estão ligados ao andebol",
considerou Carlos Resende, treinador das águias.
Naquela que foi a antevisão do duelo, Carlos Resende quer aproveitar: "É sempre bom crescer a jogar
contra as melhores equipas e o FC Porto está a destacar-se ao nível internacional. Poderemos
melhorar em relação ao jogo no Dragão. Cometemos por nossa culpa um suicídio desportivo. Temos
de retificar para que não voltem a acontecer esses erros nos últimos 15 minutos da partida."
Carlos Resende não teme a tática do FC Porto: "Atacar com sete jogadores de campo é uma opção
tática e estratégica que teremos de ultrapassar, mas não foi isso que nos colocou maiores problemas.
O que me preocupa é aquilo que fazemos", sustentou o técnico, que continua sem contar com o
central Pedro Seabra, lesionado.
O ponta-esquerda, João Pais, também esteve na Luz para falar do clássico, apelando à presença de
muito público: "Jogar em casa tem de ser a nossa caixa forte. É o momento ideal para puxarem por
nós", comentou o benfiquista.
Dragões fazem do clássico uma final
O Benfica vai ter uma tarefa árdua contra um FC Porto muito motivado com a excelente campanha na
Taça EHF, onde soma três vitórias em outros tantos jogos. O guarda-redes dos dragões, Alfredo
Quintana, manifestou confiança: "Um clássico é sempre um clássico. O Benfica tem uma boa equipa,
mas nós vamos à Luz motivados. Estamos numa fase ótima, temos uma excelente equipa e vai ser um
bom jogo". Os dragões são líderes isolados, à condição, defrontando um adversário que se encontra
no 3.º lugar, com um jogo a menos, mas que pode encostar ao adversário. "Mais importante do que
vencer na Luz, é ganhar o jogo, porque faz parte dos objetivos. Não vale a pena ganhar ao Benfica
fora e depois perder com o Águas Santas em maio. O nosso objetivo é chegar lá e vencer. Vamos
encarar o jogo como uma final. Ser o melhor ataque [o FC Porto] ou a melhor defesa [o Benfica] não
interessa nada", rematou.
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