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CARLA CARRIÇO/ASF 

--) ACUNA. O argentino assistiu 

ontem à vitória do Sporting sobre o 

FC Porto (26-23) em andebol. Os 

leões estão a um ponto dos dragões. 

(mais informação na página 31) 
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Mariana Lopes 
no Thuringer 
-, Jogadora portuguesa tem-se 
destacado ao serviço do SV Halle-
-Neustadt 

D. R 

Mariana Lopes orgulhosa 

A lateral portuguesa Mariana Lopes 
assinou contrato por duas épocas com o 
Thuringer HC, clube alemão que tem 
presença regular na Liga dos Campeões. «É 
um passo muito importante e mais um 
objetivo concretizado na minha carreira. 
Vou ter a possibilidade de lutar pelo título e 
por um lugar na liga dos campeões», 
comentou a jogadora a A BOLA. Mariana, 
que conta também já com uma passagem 
pelo Boden, da Suécia, representou, em 
Portugal, o Alavarium, emblema aveirense 
onde se formou e pelo qual conquistou três 
títulos nacionais. 
Até ao final da temporada a portuguesa 
continuará a representar a 5V Union Halle-
-Neustadt, equipa na qual também alinha a 
guarda-redes portuguesa Isabel Góis, e 
que milita na principal divisão do andebol 
feminino alemão, tendo ainda rubricado 
boa prestação na Taça da Alemanha, tendo 
já garantido o apuramento para a final-four, 
a disputar no próximo mês de maio. C. R. 
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andebol 

O ESTÁGIOS. Seleções femininas A e 
sub-19 vão trabalhar em conjunto no 
Centro de Estágio de Rio Maior, de 18 
a 21 deste mês, sendo que as sub-19 
ainda terão mais 3 dias de estágio. O 
plano de trabalho inclui jogos-treinos. 
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AO 
A.R. INTERVALO 15 

.11‘ A figura 

(

MATEVZ 
SKOK 
SPORTING 

Sem uma excelente reta final 
do guarda-redes, o Sporting dificil-
mente concretizaria a vitória. Travou 
o FC Porto quando já não havia alter-
nativa, como no livre de sete metros de 
António Areia (50 m), a manter o Spor-
ting a um golo de desvantagem. 

Edmilson Araújo fura a muralha defensiva do FC Porto e prepara-se para marcar um dos seus três golos CARLA CARRIÇO/ASF 

Têm a palavra 

FELIZ A DOBRAR 

 

Defrontar uma equipa como o FC 
Porto, estar sempre a perder e não 
vacilar nos momentos decisivos mostra 
a personalidade deste grupo. Sinto-me 
muito feliz pela vitória e ainda mais 
por os meus jogadores aplicarem 
o nosso trabalho com excelência 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

AZAR E NÃO SÓ 

Cometemos erros e tivemos 
falta de sorte nalguns momentos. 
Houve más decisões, maus passes. 
Creio que os meus jogadores também 
acusaram algum stress. Tratou-se de 
pequenos detalhes porque, de resto, 
criámos oportunidades 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do pe porto 

Vitória a cinco 

 

inutos do fi 

 

m m 

  

Sporting acabou o clássico com o FC Porto a ganhar por três golos de vantagem o Esteve em 
desvantagem até perto do final o Visitante mantém a liderança da tabela, apesar da derrota 

ANDEBOL 

ror 

GABRIELA MELO 

E
MPURRADO por adeptos 
ao rubro, o Sporting ven-
ceu o FC Porto no clássi-
co da 18.a jornada do An-
debol 1, por 26-23, depois 

de garantir a liderança do marca-
dor a cinco minutos do final. 

O intervalo caiu sobre o Pavilhão 
João Rocha, onde 2602 especta-
dores se sentaram para assistir ao 
clássico, com o Sporting em des-
vantagem, por 12-15. Poucos acre-
ditariam numa reviravolta a cin-
co minutos do final, menos os 
próprios jogadores, incansáveis 
nos pedidos aos espectadores para 
fazerem parte da festa e merece-
dores de rasgados elogios do trei-
nador Hugo Canela no final. 

O FC Porto dominara toda a par-
tida e fracassavam as tentativas do 
Sporting para se manter na peuga-
da, empatar e passar para a fren-
te. Esbarravam na pequena vanta-
gem portista construída ao longo 
da partida, que funcionava como 
um balão de oxigénio num duelo 
entre pares. Mas a história da re-
viravolta começa um pouco antes 
dos últimos cinco minutos, com o 
FC Porto a falhar algumas oportu-
nidades de golo, por mérito de Ma-
tevz Skok ou manifesta falta de 
sorte proporcionada pelos postes. 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 18: JORNADA 

Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

SPORTING • FC PORTO 

    

Matevz Skok (GR)  
Aljosa Cudic (GR)  

Pedro Valdés (2) 

 

Alfredo Quintana (GR) 
Thomas Bauer (GR) 

Vitor Uturriza 

 

   

    

Edmilson Araújo (3) Leandro Semedo 

Bosko Bjelanovic Yoan Balazquez 

Rafael Paulo Miguel Martins (3) 
Carlos Ruesga (2) Djibril Mbengue (2) 

Frankis Carol (5) Angel Hernandez 
Pedro Solha (1) Rui Silva (1) 

Tiago Rocha Daymaro Salina (1) 
Carlos Carneiro Leonel Fernandes 

Fabio Chiuffa Alexis Borges (1) 

Nuno Reis Diogo Branquinho (4) 
Valentin Ghionea (8) António Areia (7) 

Ivan Nikcevic (2) Miguel Alves (1)  
Luís Frade (3) Fábio Magalhães (3) 

ÁRBIntos 
Ramiro Silva e Mário Coutinho 

O Sporting já tinha estado a um 
golo, quando o marcador registou 
18-19 na segunda parte. Mas o FC 
Porto voltou a descolar, antes de 
parar em 18-21 e o bicampeão na-
cional conseguir empatar a 21-21, 
aos 48 minutos, por Edmilson 
Araújo. Mas entre defesas dos dois 
guarda-redes, o FC Porto voltou a 
adiantar-se, antes de assistir à ex-
clusão de Miguel Martins. 

Desta vez o Sporting não deixou 
fugir a oportunidade de igualar a 
partida, que logrou liderar a cin-
co minutos do final, através de 
Frankis Carol. Aproveitando de-
pois a oportunidade de fechar o 
clássico em ambiente de festa. 

Mas não foi sempre assim. Dio-
go Branquinho inaugurou o mar-
cador e Ivan Nikcevic igualou sem 
evitar uma desvantagem oscilan-
te de mais de dois golos durante a 
primeira parte. Ainda assim, con-
cluída com um golo do anfitrião 
Valentin Ghionea, o melhor mar-
cador do clássico, na conversão de 
um livre de sete metros. A partida 
esteve parada durante alguns mi-
nutos devido a perturbações jun-
to à baliza de Alfredo Quintana. 

O segundo período ficou mar-
cado pela recuperação do Spor-
ting, que, ainda assim, continua 
segundo classificado na tabela ge-
ral, atrás do FC Porto, com mais um 
jogo. Mas Hugo Canela terá pouco 
tempo para saborear a vitória por-
que já pensa noutro rival de peso, 
o Benfica. 

ANDEBOL 1 
4  18.a Jornada 

Sporting-FC Porto 26-23 

JV El/ G P 
1 FC PORTO 25 23 O 2 874-548 71 
2  Sporting 24 23 O 1 767-572 70 
3  Benfica 24 21 O 3 761-546 66 

4  Madeira, SAD 

5  Águas Santas 
6  Belenenses 

25 

25 
25 

16 

15 
14 

O 9 662-622 57 

56 
54 

1 
1 

9 
10 

737-644 
726-663 

7  ABC 25 13 2 10 667-620 53 

8  Mala/ISMAI 
9  Avanca 

10 Boa Hora 

25 

25 
25 

11 

11 
9 

1 

O 
2 

13 

14 
14 

636-649 

639-686 
636-707 

48 

47 
45 

11 SC Horta 25 6 O 19 570-753 37 

12  Fermentões 25 4 1 20 542-739 34 
13  AC Fafe 25 4 O 21 581-710 33 
14  Arsenal Devesa 25 O O 25 549-888 25 

26.' lanada, 9 mar.—SC Horta-Avanca, AC Fafe-Madeira, SAD, FC 
Porto-ISMAI e A. Santas-Fermentões.13 mar.— A. Devesa-Spor-
ting, ABC-Boa Hora e Belenenses-Benfica 

Sporting-Veszprém no dia 20 

Já estão definidas as datas, mas ainda não as horas, dos jogos das duas mãos dos oi-
tavos de final da Liga dos Campeões, fase em que o Sporting começa por receber no Pa-
vilhão João Rocha os poderosos húngaros do Veszprém, no dia 20 deste mês, com a se-
gunda mão agendada uma semana depois, no dia 27, para a Arena de Veszprém, dia 27. 

Nas mesmas datas serão realizados os restantes confrontos da eliminatória com o 
RK Zagreb, da Croácia, a receber primeiro o Vardar, da Macedónia, enquanto os polacos 
do Wisla Plock são anfitriões da outra formação húngara em prova, o Pick Szeged. Já os 
alemães do Flensburg-Handewitt começam por visitar os bielorrussos do Meshkov 
Brest, enquanto os polacos do Kielce disputam também ala mão na Ucrânia, como Mo-
tor Zaporozhye. Por último, o Nantes, de França, que na próxima época irá contar com Ale-
xandre Cavalcanti, do Benfica, cumpre ala mão no reduto dos alemães do Rhein-Neckar 
Lowen. Os vencedores juntar-se-ão, nos quartos-de-final, aos já apurados espanhóis 
do Barcelona e franceses do PSG, CID RAMOS 
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ANDEBOL 

LEÕES A UM PONTO 
O Sporting bateu ontem em 
casa o líder FC Porto (26-23), 
em jogo da18.a jornada do 
campeonato nacional de an-
debol. Os leões e estão a um 
ponto da liderança. 
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fi nal de fevereiro na Baixa 
da Banheira. Na compe-
tição, dedicada a atletas 
iniciados que visam ob-
ter mínimos para parti-
cipação no Campeonato 
Nacional Absoluto, sete 
halterofilistas da secção  
conseguiram mínimos de 

s-
sica Silva obteve o pri-

a categoria 
de -87kg, superando por 
larga margem os míni-

Nos 
kg, Inês Tafula, 4.ª clas-

sificada, e Julia Meneses 
também asseguraram a 
presença no “nacional” 

Nos homens, esteve em 
, 

º classificado 
. 

Cláudio Soares, Bernardo 
Santos e Francisco Pais 
em -81kg, completam os 
quarteto masculino da 
Académica apurado para 
o Campeonato Nacional 

111 A Secção 
de Andebol da 
Académica or-
ganiza, no pró-
ximo domingo, 
no Pavilhão da 
Palmeira, a par-
tir das 14H00, 
numa parceria 
com o Ju-Jitsu 
do Sport Clube 
Conimbricense, 
o  2.º  FESTAND 
d o  e s c a l ã o  d e 
Bambis. A orga-
nização espera 
um sucesso ainda 
maior, depois de, 
na 1.ª edição, ter 
juntado 80 crian-
ças, de oito clubes, in-
cluindo de ju-jitsu.

Para além dos clubes 
participantes, o Festival 
de Andebol de Bambis 
é aberto a crianças que 
não estejam inscritas em 
qualquer clube. 

Depois de um fim de 
semana de Carnaval sem 
jogos, os seniores rea-
lizam o último jogo da 
1.ª fase do campeonato, 

no sábado, às 18H00, no 
Pavilhão 1 do Estádio 
Universitário. Depois de 
vencerem a 1.ª fase, os 
iniciados iniciam o Re-
gional de Nível 2 rece-
bendo o Ílhavo, no do-
mingo, às 12H00. Uma 
hora antes, os mínis re-
cebem a equipa do Mon-
te. Os Infantis vão jogar 
a Avanca, no sábado, às 
17H15.

Andebol 2.º FESTAND
 de bambis no domingo

tir das 14H00, 
numa parceria 
com o Ju-Jitsu 
do Sport Clube 

o 2.º  FESTAND 
d o  e s c a l ã o  d e 
Bambis. A orga-
nização espera 
um sucesso ainda 
maior, depois de, 
na 1.ª edição, ter 
juntado 80 crian-
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andebol: juniores

ABC na fase final
O ABC é uma das equipas que vai marcar pre-

sença na fase final do campeonato nacional de 

juniores em andebol masculino, juntamente 

com Sporting, Águas Santas, Gaia, Benfica, ABC 

e Belenenses.

A fase final arranca dia 17 de março, com o 

ABC a receber o Belenenses, o Sporting a fa-

zer o mesmo ao Águas Santas e o Benfica a vi-

sitar o FC Gaia.

Na segunda jornada (24 de março), o ABC vi-

sita o Sporting, o Benfica joga em Águas Santas 

e o FC Gaia em Lisboa, frente ao Belenenses.

A competição vai estender-se até ao dia 2 de 

junho, altura em que será, oficialmente, desig-

nado o novo campeão nacional. 

O ABC terminou a primeira fase no terceiro 

lugar da zona norte, com 46 pontos, atrás do FC 

Gaia (49) e Águas Santas (50).

Na zona sul,  o primeiro foi o Sporting, com 52 

pontos, seguido do Benfica (50) e Belenenses (44).

A
B

C
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Andebol

Sporting venceu
FC Porto
O Sporting recebeu e bateu, ontem, o FC Porto 

por 26-23, em encontro em atraso da 18.ª jorna-

da do campeonato de andebol e, com menos um 

jogo, reduziu para um ponto a distância para o 

FC Porto, que lidera a competição.

Com 25 jogos disputados, os “dragões” somam 

71 pontos, enquanto os “leões”, com 24, têm 70.

No terceiro posto, com os mesmos jogos do 

Sporting, surge o Benfica, com 66 pontos. Se-

guem-se Madeira SAD (57), Águas Santas (56), 

Belenenses (54) e ABC (53).

A 26.ª e última jornada da primeira fase arran-

ca sábado, com os encontros FC Porto-Maia/IS-

MAI (12h00), Fafe-Madeira SAD (18h00), Águas 

Santas-Fermentões (18h00) e Sporting da Horta-

-Avanca (21h00), e conclui-se na próxima quar-

ta-feira com o Arsenal-Sporting, ABC/UMinho-

-Boa Hora e Belenenses-Benfica, todos às 20h00.

O único jogo em atraso é o Benfica-Sporting, 

da 19.ª jornada, e vai jogar-se no próximo sába-

do, a partir das 21h00.
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! ! • ! 
IMPORTO 3 31010197-651 9  
2ºM11181A ¡3¡2¡01 1 1 78-831 7  
3ºAAMABEIRA ¡ 311101 2 ¡ 79931 5  
4.ºAALISBOA 1 3 ; O 1 O 1 3 1 79-921 3  

1ºAAMADEIRA 
2,AALERIA 
3,AAPORTO 
4.ºAAUSBOA 

Torneio XXI Aniversário 
da Associação de Andebol 
da Madeira 

MASCULINOS 
1.,  JORNADA 

AA Porto-AA Madeira 
AA Lisboa-AA Leiria 

32-22 
25-28 

2.8  JORNADA 
AAMadeira—AA Leiria 
AA Porto—AA Lisboa 

24-30 
31-23 

38 JORNADA 
AA Lisboa—AA Madeira 
AA Leiria-AA Porto 

31-33 
20-34 

APURAMENTO 3,  E 4,  
AA Madeira—AA Lisboa 29-26 

FINAL 
AA Porto—AA Leiria 41-16 

Seleção feminina dominou 
torneio do 31.' aniversário 

FEMININOS 
(,JORNADA  

AA Madeira—AA Porto 29-23 
AA Lisboa-AA Leiria 16-26 

2.,  JORNADA 
AA Porto—AA Leiria 
AA Madeira—AA Lisboa 

26-29 
38-12 

3.,  JORNADA 
AA Lisboa-AA Porto 
AA Leiria-AA Madeira 

24-44 
18-31 

FOR "AÇÃO 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

O 1%5  9 
1 73-75 ,7  
2'93-82 5 
3 º 52-108 3 

34-18 
APURAMENTO 3,  E 4,  

AA Porto—AA Lisboa 

FINAL 
AA Madeira—AA Leiria 29-21 

Andebol da Madeira. 
"Isto é mais uma grande de- 

monstração da qualidade do tra- 
balho que os clubes estão a desen- 
volver. Estiveram cá na Região as 
melhores atletas do País no escalão 
de iniciadas e talvez as quatro me- 
lhores seleções. O nosso objetivo é 
tentar colocar ainda mais atletas 
nos trabalhos das seleções nacio- 
nais", referiu em jeito de balanço, 
sem esconder a satisfação pelo tra- 
balho desenvolvido pelos clubes 
que garantem representatividade 
exemplar na seleção da Madeira. 

A
Seleção da Madeira venceu 
o Torneio do XXXI aniver-
sário da Associação de An-
debol da Madeira batendo 
na final a congénere de Lei-

ria (19-21) de forma categórica. 
Foi um torneio que decorreu de 
forma exemplar com boa organi- 
zação e com jogos equilibrados, 
primando por um andebol de 
grande qualidade para o escalão 
de iniciados. 

Nesta edição, a vitória da Ma- 
deira sobre o Porto - a mais temida 
entre a concorrência - foi um dos 
grandes destaques da abertura da 
competição pela qualidade de am- 

bas as equipas, cabendo à Madeira 
uma melhor entrada, em que li- 
derou o marcador durante todo o 
jogo. 

Para isso, funcionou em pleno 
o ataque organizado e a capacidade 
de concretização. No segundo jogo, 
a dificuldade não foi tão grande e 
no terceiro voltou a medir forças 
com um conjunto de Leiria mais 
poderoso. 

Na final, voltou a vencer a con- 

MADEIRA NO PÓDIO EM MASCULINOS 

A derrota nas duas primeiras 
jornadas diante da AA Porto, a 
mais forte, e Leiria, outra das as- 
sociações que melhor trabalham 
na formação - impediram que a 
seleção regional fosse além do ter- 
ceiro lugar. Aqui, neste setor, há 
claramente mais equilíbrio e os jo- 
gos foram mais discutidos. O início 
do jogo com o Porto tornou-se 
difícil pela capacidade dos norte- 
nhos a defender com um núcleo 
central muito forte e um sentido 
de explorar tanto o contra-ataque 
como em transições, colocando 
muitas dificuldades aos adversários. 

A Madeira falhou em oito rema- 
tes consecutivos e o adversário 
ampliou, criando alguns proble- 
mas. 

génere de Leiria sempre por nú- 
meros amplos, situação que define 
a qualidade da equipa e o trabalho 
que está a ser desenvolvido. Neste 
setor, e sem poder contar Júlia Fi- 
gueira, Sofia Ferreira e Luana nos 
trabalhos da seleção, o conjunto 
madeirense esteve ao seu nível. 
demonstrando a qualidade com 
que se trabalha nos clubes, con- 
forme salientou António Florido. 
diretor técnico da Associação de 

No segundo jogo, Leiria também 
mostrou a suas potencialidades 
e volta a vencer a seleção anfitriã, 
enquanto a Madeira voltou a ven- 
cer Lisboa - a terceira vez esta 
temporada - situação inédita. 

No apuramento e num jogo 
equilibrado, nova vitória da Ma- 
deira, demonstrando uma exce- 
lente evolução. Foi altamente pro- 
veitoso este torneio que 'culmina' 
em mais uma etapa de preparação 
para a seleção que vai participar 
nos Jogos da Ilhas - Elba 2019. 

O técnico regional António Flo- 
rido ficou também satisfeito com 
a seleção masculina. "Acima de 
tudo pelo empenho e capacidade 
de luta, apesar de encontrarmos 
duas seleções mais fortes. Porto 
agressivo a defender e Leiria com 
uma mentalidade competitiva 
muito forte. Um bom torneio para 
cultivar o espírito de seleção, 
abrindo possibilidades para co- 
locarmos mais atletas nas seleções 
nacionais", afiançou. 
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LEA0-  TEM 
PASSAGEM PEIA LUZ 
Com a derrota em Alvaiade o 
FC Porto manteve-se na 
liderança do campeonato, 
mas não garantiu o primeiro 
lugar no final da primeira 
volta que acontece com a 
26.2  jornada, a disputar-se a 9 
e a 13 de março. O Sporting 
continua comum jogo em 
atraso, que será importante 
nestas contas e que cumpre 
no dia 9 (21h00): trata-se da 
deslocação à Luz para a 19.a 
ronda. 

CAMPEONATONACIONAL 

Sporting-FCPorto 
18.'1ORNADA 

26-23 

JVED M-S P 
1.° FC Porto 25 23 O 2 874-548 71 
2.°Sporting 24 23 O 1 767.572 70 
3.°Benfica 24 21 O 3 761-546 66 
4.°MadeiraSAD 25 16 0 9 662.622 57 
5.°AguasSantas 25 15 1 9 737-644 56 
6.°Belenenses 25 14 1 10 726-663 54 
7.°ABC 25 13 2 10 667-620 53 
8.°15MAI 25 11 1 13 636-649 48 
9.°Avanca 25 11 O 14 639.686 47 
10.°BoaHora 25 9 2 14 636.707 45 
11.°Sp.Horta 25 6 O 19 570-753 37 
12.°Fermentões 25 4 1 20 542.739 34 
13.°ACFafe 25 4 O 21 581.710 33 
14.°Arsenal 25 O O 25 549.888 25 

Sábado, dia 09/03/2019 
Sp.Horta-Avanca 21h00 
ACFafe-MaclelraSAD 18h00 
FCPorto-LSMA1 12h00 
AguasSantas-Fermentbes 18h00 
Quarta-feira, dia 13/03/2019 
Arsenal-Sporting 20h00 
ABC-Boa Hora 20h00 
Belenenses•Benflca 20h00 

09/03: 64.4...1.5pu.Ileg(19.°Ior.) 21h00 
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PORTELA 
BRILIIOU 
EM FRANÇA 
••• Pedro Portela (na foto), 
na I liga francesa, foi a grande 
figura dos jogadores portu-
gueses que jogaram, ontem, 
no estrangeiro, ao marcar 
nove golos pelo Tremblay, na 
deslocação a Nimes.Apesarda 
boa exibição do extremo luso, 
a sua equipa acabou derrotada 
fora de casa. No Nancy, José 
Costa fez cinco golos. 

RESULTADOS 

1 França: Ounkerke (W. Davyes.2):roulouse, 
22-25: Nimes-Tremblay (P. Portela. 9), 32.26; 
Pontault (1 . Moniz)-St. Rapheael, 26-31. 
II França:Chartes (R. Candeias)-Charan, 
2631; Nancy (J. Costa, 5)-Massy 
(N. Gonçalves). 29-36. 
laçado Espanha: Bendorm-PuenteGenll 
(5. Barros).22.2.3: Huesca (F.Mota) 
-Guadalajara, 28-26. 
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Internacional portuguesa 
vai representar o campeão 
alemão a partir da próxima 
temporada, tendo assinado 
por dois anos 

••• Terceira melhor marca-
dora da Bundesliga (90 golos), 
onde representa o SV Union 
Halle-Neustadt, Mariana Lo-
pes, de 24 anos e 1,73 metros, 
vai mudar-se para o rival Thu-
ringer HC na próxima tempo-
rada, tendo assinado um vín-
culo válido até 2021.0 novo 
clube da internacional portu-
guesa é campeão vigente, do-
minando o panorama alemão 
nos últimos anos, com sete tí-
tulos em oito possíveis. "Que-
ro crescer e ajudar a equipa a 
alcançar títulos e um lugar na 
Liga dos Campeões", disse na 
hora da apresentação. Natural 
de Aveiro, Mariana Lopes fez 
todaa carreira nacional noAla-
varium, ganhando experiên-
cia europeia na Taça EHF. Em 
2016/17, rumou à Suécia para 
jogar no Boden Handbool, tor-
nando-se a melhor marcadora 
da liga sueca com 172 golos. Já 
vestiu a camisola da Seleção 
Nacional 22 vezes, com 55 go-
los marcados.—c.D. 
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Pedro Valdés tenta superar os defesas do FC Porto Victor Iturriza e Daymaro Salina 

EXCLUSÕES 

VERMELHOS 

7 METROS 

6 6 

1-3 

AFIGURA 

Travou 
os dragões 

°Sporting chegou a ter 
urna desvantagem de,  
quatro golos e foi nessa 
altura que Matevz Skok 
foi determtnante.0 
guarda-rede s esluveno 
efetuou 13 defesas, a 
ma{oria na segunda parte, 
ajudando à reviravolta no 
marcador. 

PLARAES 

Num clássico muito quezilento, Matevz Skok parou os tiros 
portistas na segunda parte e inspirou o Sporting para a vitória 

UMA REVIRAVOLTA 
DIGNA DE CAMPEÃO 
FC PORTO R 
PavilhãoJoão Rocha 

Árbitros: Mário Coutinho e Ra miro Silva 

(Aveiro) 

SPORTING FC PORTO 

MatevzSkol( Gr AH redo Quintana Gr 

EdmilsonArailjo 3 lhanas Bater Gr 

Carlos Ruesga 2 Djibril Mbengue 2 

Frankis Card 5 Rui Silva 1 

Tiago Rocha - Daymaro Salina 1 

Valentin Ghionea 8 Diogo Branquinho 4 

Ivan Nikcevic 2 AntónioAreia 7 

Pedro Valdés 2 Fábio Magalhães 3 

BoskoBjelanovic - Alexis Borges 1 

Luis Frade 3 Victor iturriza 

Carlos Carneiro - Miguel Martins 3 

PedroSolha 1 Yohan Balazquez - 

Fábio Chiuffa - Tito 1 

Raf ael Paulo nj Leandro5emedo nj 

Arjosa Cudic Gr/nj Angel Hemandez nj 

Nuno Reis nj Leonel Fernandes nj 

Treinador: Treinador. 
Hugo Canela MagnusAnderson 

Ao Intervalo 12-15. 

Marcha.05' 2-4, 10'2-6,15' 5-7, 20', 7-10, 

25' 9-13,30' 12-15, 35'13-17, 40'16-19, 
45'19-21, 50' 21-22, 55'23-22, 60'26-23 

IIEGUELGOUVIDAPERECCRA 

••• Uma ponta final de coe-
são defensiva e de acerto no 
ataque permitiu ao Sporting 
derrotar ontem o líder FC Por-
to (26-23), pela segunda vez 
esta temporada. Este triunfo 
pode revelar-se essencial nas 
contas do campeonato nacio-
nal, uma vez que os leões, ago-
ra a um ponto dos portistas, 
têm menos um jogo do que o 
rival de ontem. 

Num duelo entre duas equi-
pas que têmbrilhado nas com-
petições europeias, o FC Porto 
entrou melhor na partida e, 
com António Areia e Miguel 
Martins em destaque, domi-
nou durante a primeira parte. 
Nesta fase do jogo, algumas 
decisões da dupla de arbitra-
gem foram contestadas pelas 
duasequipas, nomeadamente 
o critério das exclusões. 

O intervalo fez bem aos 
leões, que aos poucos começa-
ram a diminuir a margem no 
marcador. Com  maior acerto 
defensivo e também uma 
maíoreficácia de Matevz Skok 
entre os postes, osbicampeões 
nacionais chegaram pela pri- 

meira vez à vantagem aos 25 
minutos. Já os dragões sofre-
rem doisgolos em ocasiõesem 
que atacavam com sete joga-
dores e nos últimos 11 minu-
tos do encontro só concretiza-
ram por uma vez. 

Hugo Canela 
Treinador ' 
do Sporting 

No primeiro tempo, elemen-
tos das claques leoninas atira-
ram um objeto para o guarda-
redes portista, Quintana, o 
que obrigou a dupla de arbitra-
gem a interromper o jogo du-
rante alguns minutos. 

"Jogámos bem 
durante 50 
minutos" 

"Estou muito desapontado. 
Vimos as duas melhores 
equipas portuguesas do 
momento em ação e penso 
que jogámos bem durante 
50 minutos e acabámos por 
perder. Falhámos muitas 
oportunidades, ficámos 
stressados e cometemos 
muitos erros." 

Os 2605 sportinguistas que 
estiveram ontem no João Ro-
cha foramdeterminantespara 
o desfecho do encontro, trans-
mitindo uma energia extra 
para o piso de jogo. Contudo, 
nem sempreseportarambem. 

 

"Os jogadores 
fi7eram o que 
estava planeado" 

"Além da vitória, saio 
também feliz por ver que na 
altura certa do jogo os 
jogadores fizeram o que 
estava planeado e coloca-
ram em prática aquilo que 
treinámos durante a 
semana. Podíamos até ter 
perdido, mas não era por 
falta de luta." 

Magnus 
Andersson 
Treinador 
do FC Porto 
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Varandas não faltou à chamada e 
andebol deu exemplo de fair play 
Num jogo a meio da semana e em pleno horário laborai, 
o Pavilhão João Rocha apresentou uma boa moldura. Ao 
todo, estiveram 1965 sportinguistas, que saíram 
dececionados com o desfecho da partida. Entre os 
presentes no recinto, destaque para o presidente 
leonino, Frederico Varandas, ele que assistiu à partida ao 
lado do responsável pelas modalidades, Miguel Albu-
querque. O futebolista Francisco Geraldes e o hoquista 
André Girão também não faltaram à chamada. 
Curiosidade ainda para o facto de os jogadores do 
Sporting e FC Porto de andebol, que jogaram pouco 
depois, terem assistido lado a lado a alguns momentos 
do encontro. Um verdadeiro exemplo de fair play. 

Os jogadores do Sporting foram incapazes de superar a boa organização dos italianos 
do Monza e acabaram eliminados da Taça Challenge, sem vencer um único set no jogo em casa 

Leão muito desinspirado 
deixou fugir final inédita 

Sporting, a jogar em casa, não conseguiu apurar-se para a final da Taça Challenge 

SPORTING 
V EktO VOLLEY liVIONZA 
Pavilhão.loão Rocha 

Árbitros: E hsan Rejaeyan (França) e 
Milan Toctorov (Bulgária) 

SPORTING MONZA 
Leonel Marshall 9 OtehPlotnytskyi 14 

HértoSanches 1 VlktorYoslfov 11 
Angel Dennls 7 Paul Buchegger 6 
AoãoSimões 3 D. Dzavoronok 17 
André Brown 10 Thomas Beretta 6 
Guillenno Heman SantiagoOrduna 1 
HugoRibeiro L MarcoRizzo 
Migue4Maia SimoneButi 2 
José Monteiro • Andrea Galliani • 
Nikolay Nikolov 1 AmirChafour 1 
Marko Bojic 3 Tomasz Calligaro nj 
Roberto Reis nj M.Arasomwan nj 
tibinho nj lacopo Bodo nj 

João Fidalgo L/nj StefanoGianotti L/nj 

Treinador: Treinador. 
Hugo Silva Fabio Sob 

Parciais 

20-25 23-25 17-25 

28' 32' 26' 

34 pontos ganhos SB 
26 erros adversários 17 

60 total de pontos 75 

MIGUELGOUVEIAPERIZRA 
***Acabou deforma inglória 
e com uma exibição muito 
aquém das expectativas a bri-
lhante campanha europeia do 
Sporting na Taça Challenge, 
que não foi coroada com a pas-
sagem final. 

Depois da vitória na primeira  

mão das meias-finais, em Itá-
lia, por 3-2, os campeões nacio-
nais precisavam de voltar a 
triunfarperante o Monza, ago-
ra no João Rocha, mas tal não 
aconteceu e acabaram mesmo 
por perder (3-0), sem conquis-
tar um único set. 

Desde o início, notou-se que 
os italianos tinham a lição bem 
estudada: multo fortes no ser-
viço, sabiam como bloquear as 
principais armas dos leões. 
Sem poder contar, por lesão, 
com Wallace Martins, melhor 
pontuador da Taça Challenge, 
os ataques leoninos eram de-
masiado previsíveis e facil-
mente parados pelo bloco ita-
liano, que não teve problemas 
em fechar o primeiro set por 
20-25. 

A perder por 1-0, a formação 
leonina entrou determinada 
em empatar e teve o seu me-
lhor período no início do se-
gundo set, no qual se destaca-
ram Leonel Marshall e André 
Brown. O Sporting chegou a 
teruma vantagem de dois pon-
tos, mas não conseguiu desco-
lar. Os italianos galvanizaram-
se e tomaram tudo mais diflcil 
para o conjunto português. 

Apoiados por 1965 sportin- 

"Sabíamos que ia 
ser muito difícil. 
Desde a primeira 
bola que não 
houve inspiração" 

"Dignificámos 
o voleibol 
português. 
Já somos 
considerados uma 
grande equipa 
europeia" 
HugoSilva 
Treinador do Sporting 

"Disse aos meus 
jogadores que esta 
era  a nossa final. 
Fizemos um 
grande jogo e 
estou feliz" 

"Jogámos sem 
alma em Itália. 
Agora, estávamos 
um pouco mais 
preparados para 
este jogo" 
FabioSoli 
Treinador do Monza 

guistas, oscomandados de Hu-
go Silva tentaram repetir a 
história da primeira mão, onde 
recuperaram de um 2-0. E, a 
exemplo do set anterior, °iní-
cio até foi prometedor, mas à 
primeira adversidade deixa-
ram-se abater. Os erros dos 
parciais anteriores repetiram-
se, nomeadamente no serviço 
e no ataque, e isso ficou bem 
refletido na diferença do mar-
cador. O sonho acabou sem 
grande brilho, ao contrário da 

restante prestação dos leões 
nesta prova europeia. 

Apesar de terem falhado a 
final da Taça Challenge, num 
regresso às competições euro-
peias, os leões, que vinham de 
uma reviravolta épica em Itá-
lia (24-26,12-25, 25-22, 25-22 
e 15-8) podem dizer que já su-
peraram todas as seis presen-
ças anteriores e isto na época 
após terem reativado a moda-
lidade que lhes deu o título 
nacional. 
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Valentin vitória 
de leão frente 
aos dragões 
Reviravolta na segunda metade deu triunfo 
ao Sporting no clássico frente ao F. C. Porto 

Valentin Ghionea marcou oito dos golos leoninos 

Sporting 26 

F. C. Porto 23 

ANDEBOL  Embalado pela 
passagem aos oitavos de fi-
nal da Liga dos Campeões, 
o Sporting soube sofrer e 
conseguiu dar a volta ao re-
sultado para arrancar um 
importante triunfo, on-
tem, no Pavilhão João Ro-
cha, frente ao F. C. Porto, 
no clássico da 18.' jornada 
do campeonato, partida 
que, recorde-se, estava em 
atraso. O destaque vai para 
Valentin Ghionea, o me-
lhor em campo, decisivo 
para os leões não perderem 
a pegada à turma azul e 
branca. 

Com oito golos, o ponta 
romeno foi, acima de tudo, 
fundamental no primeiro 
tempo. Com  cinco golos 
que mantiveram o Sporting 
próximo do F. C. Porto. Ao 
intervalo a vantagem era da 
equipa visitante, que lide-
rava com mais três tentos. 
Branquinho e Areia mostra-
ram-se em grande plano na 
primeira metade, com qua-
tro golos cada. 

O Sporting não se deixou, 
porém, ir abaixo com o des-
nível no marcador. Aguen-
tou e foi escalando, aos 
poucos, até operar a revira-
volta. Pouco mais de 10 mi-
nutos faltavam para o apito 
final quando Edmilson em-
patava a partida em 21-21 e 
o sonho verde e branco ga-
nhava contornos reais. 

Desde esse momento, a 
turma portuense só viria a 
apontar mais dois golos. Ao 
passo que o conjunto de Al-
vaiade acabaria com 26. 
Para isso, muito contribuiu 
a exibição de Skok, com 
uma mão-cheia de defesas 
de alto gabarito, a levar as 
bancadas do João Rocha à 
loucura. Frankis, que tam-
bém esteve um excelente 
nível, fez o 23-22, que deu 
o empurrão final para o 
triunfo verde e branco. s 
LUES MOTA 

SPORTING Skok, Pedro Valdes (2), Edmilson 
(3), Bjelanovic, Rafael Paulo, Panaria (2), 
Frankis (5), Solha (1), Cudic, Tiago Rocha, 
Carlos Carneiro, Chiutta, Nuno Reis, Valentin 
Ghionea (8), Nikcevic (1) e Luís Frade (3) 
Treinador Hugo Canela 

F. C. PORTO Bravo, Ahiare2, Semedo, Blanco, 
Miguel Martins (3), Djibril Mbengue (2), 
Zulueta, Rui Silva (1), Salina (1), Leonel 
Fernandes, Alexis Borges (1), Branquinho (4), 
Bauer, Areia (7), Miguel Alves (1) e Fábio 
Magalhães (3) 
Treinador Magnus Andersson 

LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
ÁRBITRO Maria Coutinho e Ramiro Silva 
AO INTERVALO 12.15 

RESULTADOS 
JOGO EM ATRASO DA 18.' JORNADA 

Sporting 26 - 23 F. C. Porto 

CLASSIFICAÇÃO 
P.1 V E 1) F-C 

1 F. C. Porto 71 25 23 O 2 874-548 
2 Sporting 70 24 23 O 1 766.572 
3 Benfica 66 24 21 O 3 261.546 
4 Madeira SM) 57 25 16 O 9 662.612 
5 Águas Santas 56 25 15 1 9 737-643 
6 Belenenses 54 25 14 1 1072S-662 
7 ABC 53 25 13 2 10667-620 
8 Mala-1,5114AI 48 25 11 1 13636.649 
9 Avança 47 25 11 O 14639-686 

10 Boa Hora 45 25 9 2 14 625-707 
11 Sp. Horta 37 25 6 O 19570-753 
12 Fermentões 34 25 4 1 20542-739 
13 Fale 33 25 4 O 21581.710 
14 Arsenal ['atrasa 25 25 O O 25 549-888 

PRÓXIMA JORNADA 9-03-2019 
AOC Boa Hora  
Arsenal Devesa Sport( 
Belenenses Benf ica 
F. C Porto Maia-ISMAI 
Fale Madeira SAD 
Sp. Horta Avanca 
Águas Santas Fermentães 
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SEMÁFORO 

POR VASCO SC17ttOUCO 

Sérgio Conceição 

O F. C. Porto reagiu 
como gente grande 

à derrota no clássico e es-
creveu mais uma página 
de ouro na Liga dos Cam-
peões. Sérgio Conceição 
arriscou, mudou a equipa 
e ganhou. E nem a sorte 
lhe fez uma desfeita. 
Noite para recordar. 

Magnus Andersson 

Depois da vitória na 
Luz, o F. C. Porto ti-

nha uma grande oportu-
nidade de ganhar vanta-
gem importante no cam-
peonato nacional de an-
debol. A derrota com o 
Sporting impediu isso, 
mas os dragões conti-
nuam na liderança. 

Thomas Tuchel 

41,  Dois anos após não 
ter conseguido segu-

rar um. 4-o, o PSG volta a 
cair com estrondo na Liga 
dos Campeões, desta vez 
depois de um 2-0, fora, na 
primeira mão. Ontem, 
um United remendado 
até ao tutano deixou Tho-
mas Tuchel em choque. 
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Andebol 

FC Porto perde em 
Alvaiade e tem 
liderança em risco 
O Sporting derrotou ontem o 
FC Porto (26-23), no Pavilhão 
João Rocha, em jogo em 
atraso da 18.2  jornada do 
nacional de andebol. Os 
"leões" estiveram sempre 
atrás no marcador — ao 
intervalo os portistas venciam 
por 15-12 —, alcançando a 
reviravolta apenas nos últimos 
10 minutos do encontro, com 
um parcial de 5-1 registado 
nesse período. Com  este 
triunfo, o emblema de 
Alvaiade segue em segundo 
lugar mas passa a somar 70 
pontos, tendo ainda um jogo 
em atraso, agendado para 
sábado, frente ao Benfica. 
Quanto aos "dragões" lideram, 
provisoriamente, com 71 
pontos, mas podem agora ser 
ultrapassados em caso de 
triunfo dos sportinguistas no 
derby com as "águias". 
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CD' SP. HORTA 3 ./ 25 6 O 19 570.753 

FERMENTOES34 25 4 1 20 542-739 

eg AC FAFE 33 25 4 O 21 581.710 

09  ARSENAL 25 25 0 O 25 549-888 

Última jornada (261' sábado e dia t3 

SARADO: SP. HORTA-AVANCA, FAFE MADEIRA SAD, 
ÁGUAS SAN IAS-F ERMENTÕES E FC PORTO MAIA 
ISMAI; DIA 13: ARSENAL-SPORTING, ABC.BOA HORA E 
BELENENSESSENFICA ARTILHEIRO. Ghionea foi o melhor marcador com oito golos 

ANDEBOL 
18.. jornada (jogo em atraso) 

SPORTING 26-23 FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D (..vvLLS 

0°  FC PORTO 71 25 23 O 2 874-548 

O SPORTING 70 24 23 O 1 767-572 

012 BENEICA 66 24 21 O 3 761-546 

MAD. SAD 57 25 16 O 9 662-622 

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

Qº BELENENSES 54 25 14 1 10 726.663 

0º ABC 53 25 13 2 10 667.620 

09  MAIA ISMAI 48 25 11 1 13 636.649 

Og AVANCA 47 25 11 O 14 639-686 

02 80A HORA 45 25 9 2 14 636-707 

A QUINTANA() O O 
ALEXIS BORGES 1 2 
D. MBENGUE 2 1 
RUI SILVA 1 O 
E. MAGALHÃES 3 1 
D. BRANQUINHO 4 O 
A. AREIA 7 O 

M SKOK 0 0 
PEDRO VALDES 2 2 
MANOS CAROI 5 0 
FON'illSON A 3 0 
B. BJELANOVIC 0 1 
IVAN NIKCEVIC 2 0 
V. GHIONEA 0 

0,15.01%)  

26 23 
SPORTING 

Hugo Canela() 

FC PORTO 

O M. Anderson 

bn ML 

PEDRO SOLHA 1 
CARLOS RUESGA 2 
TIAGO ROCHA O 
E CARNEIRO O 
F O IluFFA O 
LUIS FRADE 3 O 

T BAUER O O o 
V. ITURRIZA D 
Y. BALAZQUEZ O o 
MIGUEL MARTINS3 
D. SALINA 1 
MIGUEL ALVES I O 

AO INTERVALO: 12 -15 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

ARBITROS: Ramiro Silva e Mário Coutinho 

Num clássico escaldante, 
Sporting recupera de 
desvantagem de 5 golos e 
faz a festa no João Rocha 

HUGO CANELA 

"Mostrámos 
personalidade" 

MOSTRA FORÇA 

DIOGOJESUS 

ri Depois da desilusão horas an 
Les do voleibol, eis que oquase es-
gotado Pavilhão João Rocha ter-
minou o dia em euforia. E não foi 
caso para menos, já que a equipa 
de andebol do Sporting ofereceu 
um triunfo memorável aos seus 
adeptos, num clássico bem quen-
tinho em que o FC Porto pode 
queixar -se de si, já que desperdi - 
çou uma preciosa vantagem de 
cinco golos. Com  este triunfo im - 
portante, os bicampeões nado 
na is ficam agora a um ponto do li- 
der que viajou da Invicta, só que 

com menos um jogo, ficando as-
sim mais próximos de terminar 
esta fase regular do campeonato 
na liderança. 

Com um inicio de jogo desastra-
do, o Sporting teve de ir atrás do 
prejuízo praticamente todo o en - 
contro, já que defrontou um moti-
vado FC Porto que, à semelhança 
dos leões, também está a dar car 
tas na Europa, na Taça El IF. Os 
dragões, [munes às vá ria s dee isões 
polémicas da arbitragem na pri 
melro parte, mostraram-se letais 
no capítulo da finalização e rapi-
damente puseram --se à frente por 
6-2 (10 minutos). Depois, face a 
várias picardias entre o guarda-
redes porrista Quintana com as 
claques sportinguistas, os animos  

aqueceram bem, obrigando a du - 
pla de juízes a interromper o jogo 
durante alguns minutos. Nesta 
fase, o Sporting revelou - se muito 
nervoso e deixou o rival fugir. Per-
to do intervalo (26'), os dragões 

LEÕES FICAM MAIS PRÓXIMOS 
DE TERMINAR A FASE REGULAR 
NA UDERANCA. NO SÁBADO, 
HÁ DÉRBI COMO BENFICA 

registaram a maior vantagem da 
partida, quando lideraram por 
cinco golos (14 9), numa primeira 
parle que teve sete exclusões. 

Mas como tem acontecido nos 
sal timos encontros de alta intensi- 

dade, o intervalo fez bem ao leão, 
com um elemento em grande evi 

Matevz Skok. O guarda-
redes esloveno travou vários ata-
ques portistas (terminou com 13 
defesas) e contribuiu de forma de-
cisiva para o Sporting reentrar no 
jogo. Aos 48', Edmilson Araujo 
colocou o leão empatado (21 21) e, 
aos 55', chegou a primeira vanta-
gem do bicampeão no encontro, 
através de Frankis Carol (23-22). 

Até ao fim, o FC Porto caiu 
emocionalmente e nunca mais 
chegou a aproximar-se do resu I -
lado- Quando Skok voltou a bri-
lhar com urna defesa aos .58', o 
João Rocha começou a festejar 
definitivamente uma vitória que 
custou muito a alcançar. aw  

R Visivelmente cansado das 
emoções do clássico, Hugo Ca 
nela chegou à conferência de 
imprensa esgotado e cies t acou a 
atitude da sua equipa. "Jogar 
com uma equipa como o FC 
Port o, estar todo o jogo aperder 
e nas alturas das decisões im-
port antes não vacilar demons-
tra muito a personalidade deste 
grupo. Saio daqui limito feliz 
pelo resultado, por estar a de-
frontar um adversário que é 
muito forte e que vem de um 
bom momento. Mas saio ainda 
mais feliz por na altura certa os 
jogadores colocarem em práti-
ca o que fizemos durante a se -
mana. Sei que posso contar 
sempre com eles para a luta. 
Quando nos encontrámos e nos 
preocupámos com o andebol, 
conseguimos fazer o que tinha -
mos planeado. Agora tenho de 
ir preparar já o jogo com o Ben - 
fica" , desabafou Canela. 

MAGNUS ANDERSON 

"Cometemos 
muitos erros" 

Já o técnico do FC Porto, 
Magnus Anderson, averbou a 
segunda derrota no campeona -
to, e outra vez frente ao Spor-
ting. "Estou desapontado com 
o resultado... São as duas me-
lhores equipas em Portugal, jo-
gámos muito bem, mas perde-
mos no final e agora temos de 
ver o que errámos. A nossa pri -
melro parte foi muito boa mas 
depois falhámos nas grandes 
chances de forma consecutiva . 
Houve algumas más decisões e 
falhámos quando não devia - 
mos. Cometemos erros e falhá-
mos vários passes. Tivemos 
muitas oportunidades. São 
duas grandes equipas da Euro - 
pa e foi uma grande luta. Temos 
de ir rever estes erros...", la 
mentou 0 treinador portist a. o 
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ANDEBOL 

Brasil convoca Chiuffa 
para estágio em Rio Maior 
R O ponta do Sporting, Fábio Chiuffa, 
foi convocado para o estágio da seleção 
brasileira, entre 7 e 14 de abril, em Rio 
Maior. Após o histórico 9.0 lugar no Mun-

, dial, a ação visa a preparação para os Jo-
gos Pan-Americanos de Lima, em julho. 
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