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RUI RAIMUNDO/ASF 

A curta festa 
do herói 
improvável 
Técnico Hugo Canela foi campeão como jogador há 16 
anos o Leão focado na Taça de Portugal no fim de semana 

`Patrão' da equipa leonina 
mostrou caminho do título 
4 Espanhol Carlos Ruesga acredita que conjunto está 
pronto para enfrentar a Champions na próxima 
temporada 

O espanhol Carlos Ruesga é o patrão da equipa leonina e, no jogo da 
verdade, o central assumiu todos os riscos e mostrou como chegar 
ao titulo. Não escondeu o orgulho. «Queríamos fazer história e hoje 
conseguimos. Esta vitória é para os nossos adeptos que nos 
apoiaram! É muito importante para o Sporting, porque há 16 anos 
que não conquistava o campeonato. O Sporting merecia, por todo o 
apoio que nos dão os adeptos e pelos diretores e pelo presidente 
que nos apoiaram sempre esta época. Obrigado a todos e 
desfrutem desta conquista!» Até porque o futuro parece risonho. 
«Tenho mais duas épocas de contrato e estou muito feliz por estar 
aqui. Espero que seja por muitos mais anos! Podemos fazer uma 
equipa que pode continuar a fazer coisas importantes como esta 
em Portugal e, na Europa, será importante ter um projeto de futuro. 
O Sporting merece ser campeão, vamos desfrutar. A equipa está 
preparada para a Champions sim, mas é outro nivel, agora é 
inalcançável, mas nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. 
Vamos fazer sempre o melhor possível», prometeu Ruesga. 

RUI RAIMUNDO/ ASF 

Equipa com pouco tempo para recuperar segue-se a Taça de Portugal no fim de semana 

Todos 
ao Pavilhão 
João Rocha 

Coma última jornada ficaram deddi-
dos os lugares europeus para a próxima 
temporada, esperando o Sporting pela 
informação da Federação europeia para 
saber se terá de participar numa pré-eli-
minatória da Champions. Em dúvida está 
também a entrada de uma quinta equi-
pa, neste caso o ABC, por uma vaga que 
poderá surgir graças ao triunfo leonino na 
Challenge.Certo, certo e Pedro Portela fez 
questão de o recordar, é que o Sporting 
pode estar de volta à elite do andebol 
europeu e num palco único. «Espero que 
os sportinguistas que este ano não es-
tiveram aqui, para o ano estejam sempre 
no pavilhão João Rocha, porque quero 
que também eles acreditem em nós.» 

ANDEBOL 

ror 
EDITE DIAS 

H
UGO CANELA foi dos mais 
solicitados na noite em que 
o Sporting conquistou o 
título e o treinador leoni-
no não escondeu as emo-

ções de liderar um grupo que de-
volveu o estatuto de campeão 
nacional aos leões 16 anos depois. O 
técnico é um herói improvável na 
história de sucesso desta equipa, que 
já venceu também a Taça Challen-
ge e sonha com a Taça de Portugal, 
no fim de semana, mas pouco se im-
porta com isso. «Disse-o há umas 
semanas que era a única pessoa que 
acreditava e era sentido. E do cora-
ção», revelou o ex-jogador que co-
meçou a época como adjunto de Zu-
po Equisoain, herdando a equipa 
milionária quando tudo parecia per-
dido. «Gosto de sonhar coisas que as 
pessoas acham impossíveis», insis-
tiu entre banhos de champanhe e 
abraços de felicitações. 

Tal qual há 16 anos, quando, ain-
da jogador, celebrou o título na ve-
lha Nave de Alvaiade. «Os jogado-
res andaram a mostrar-me o dia todo 
a minha imagem, um pirralho, com 
a camisola que eles agora têm a hon-
ra e o prazer de vestir. Custa-me es-
tar no banco e já não poder fazer 
isso, correr, jogar, suar aquela cami-
sola, mas lembro-me bem daquele 
dia e poder estar agora deste lado e 
dar esta alegria aos sportinguistas, 
acho que não há palavras... É fantás-
tico», repetiu, olhos focados na ban-
cada repleta de adeptos eufóricos. 

De volta à terra, onde a conta-
gem decrescente para a frnalfour da 
Taça de Portugal já começou, Hugo 
Canela não quer perder o foco, mas  

espera uma missão difícil. «Esta - 
mos com dificuldade em gerir fisi-
camente a equipa. Temos enormes 
quebras nos últimos 10 minutos e 
circulamos a bola mais lentamente, 
ataques mais previsíveis, a perder 
bolas, mas não temos tempo para 
fazer este trabalho agora. Agora é 
recuperar, recuperar. Quando se está 
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numa final, com tudo para ganhar, 
não há tempo para desistir. E traba-
lhar e lutar, foi o que lhes disse», 
contou. «Vamos continuar a lutar 
por cada bola, a trabalhar, não há 
tempo para desistir. E eles conti-
nuaram. Depois disto, não sei se a 
quebra vai ser 10 minutos, se calhar 
vão ser 15 ou 20 » , acrescentou. 

«Vamos ter de conseguir recupe-
rar fisicamente muito bem, mas as 
vitórias também dão muito ânimo e 
esta é uma grande vitória. Vamos 
esperar que com este triunfo ultra-
passemos o cansaço que de certeza 
vamos sentir. Sábado vai ser mais 
uma luta, para conseguirmos ven-
cer e chegar a mais urna finaL Vamos 
lutar pela conquista da Taça. Histó-
rico? Isso no final, logo se vê. A his-
tória fica para se escrever no fim», 
rematou. 
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REDAÇÃO
redacao@destak.pt

Atletas e famílias
unidos no desporto

Inspirado nos Jogos Olímpicos, o
Record Challenge Park é uma
iniciativa que se destina a atle-
tas amadores de todas as idades

e àpráticadesportivaao arlivre. Com
entradagratuita, todos os participan-
tes são desafiados adaro máximo em
diferentes desportos.

Futebol, atletismo, basquetebol, an-
debol, golfe, ténis, padel, rugby, des-
portos radicais e tradicionais, batis-
mo de mergulho, atividades paralím-
picas e até bubble football são algu-
mas das propostas que vão estar dis-
poníveis no Parque de Jogos 1º de
Maio no Inatel, em Lisboa, a partir
das 10h. Tudo num ambiente de sau-
dável convívio e lealdade desportiva.

Atividades não competitivas
Remate mais forte, street football,
street basket, corridade 100 metros,
toques nabola, salto em comprimen-
to, padel, ténis de mesa, street hand-
ball e remate relâmpago são as dez
competições previstas. Nestaedição,
a organização vai disponibilizar onli-
ne (www.recordchallengepark.pt)
todos os resultados dos participantes
em tempo real, sendo que cada um
terá a sua própria página.

Diário desportivo volta a disponibilizar mais de 20 atividades desportivas para
todos. Evento decorre amanhã, no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel.

Além das atividades desportivas,
que voltam a contar com o apoio de
várias federações, estão igualmente
disponíveis atividades lúdicas de ca-
ráter não desportivo. São elas: artes
marciais,dançaeatividadesdefitness,
mini ténis, ténis, rugby, golfe, parede
de escalada, slide, circuito de mini-
golfe, mergulho, bubble football, in-
sufláveis, lacrosse, orientação des-
portiva, jogos tradicionais, pinturas

faciais e caça ao tesouro. Tudo isto
entre as 10h e as 19h.

Quem se deslocar ao estádio do
Inatel pode contar, igualmente, com
música e um food court, garantia de
diversão ao ar livre paratodaafamí-
lia. Com a 2ª edição do Challenge
Park, o Record procura inspirar e
motivar todos os seus leitores à prá-
tica desportiva e a um estilo de vida
saudável.

Evento vai contar com várias atividades lúdicas ao longo deste sábado

©
FE

R
N
A
N
D
O
FE

R
R
EI
R
A

RECORD CHALLENGE PARK
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ATUALIDADE • 06

Compensação nas
viagens mais à mão
Passageiros podemagora usaruma ‘app’ que lê o cartão de embarque e revela
automaticamente se as perturbações no seu voo lhe dãodireito a ser ressarcido.

Record Challenge Park
garante muita animação
Evento organizado amanhã pelo jornal
desportivo, em Lisboa, oferece dezenas
de atividades desportivas e lúdicas.

CUSTO ZERO • 02VIAGENS • 13
© CM GRÂNDOLA

Comporta é um dos destinos de praia em Portugal onde a procura mais
aumentou nos últimos anos. Conheça ainda alguns hotéis a não perder.

Franchising emprega
117 450 portugueses
Setor já representa 2,79% do Produto
Interno Bruto e, em 2016, teve uma
faturação diária de 14milhões de euros.

ATUALIDADE • 08

Serralves está uma vez
mais em grande festa
São três dias de uma programação vasta
inspirada no tema “Quebrar Muros”.

ARTE&LAZER • 12

PUB

02.06.2017 Sexta-feira PORTUGAL

Diretor: Diogo Torgal Ferreira | Edição nº 2932. Jornal diário gratuito.

WWW.DESTAK.PT
Acompanhe-nos também em

PUB

Está na hora de vibrar
com as marchas
O Destak relembra-lhe os temas de cada
bairro e quem são os padrinhos e ainda
os horários das exibições no Meo Arena.
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Um filme que mostra um
Ronaldo desconhecido
Um dia depois de o craque tentar fazer
história na Champions, não perca um
documentário único sobre a sua vida.

FAMA&TV • 10 E 11
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11111.-1111b., 

POLÉMICA. FC Porto contesta as decisões dos árbitros no clássico realizado na Luz frente ao Benfica 

ANDEBOL 

CAMPEONATO ESTA 

SUSPENSO 
FC Porto já recorreu 
para Conselho de Justiça 
da federação, adiando 
a homologação do título 

ALEXANDRE REIS 

5111 A Federação (FAP) já recebeu 
o recurso do FC Porto destinado 
ao Conselho de Justiça, facto que 
vai adiar a homologação do Cam-
peonato, conquistado esta quar-
ta - feira pelo Sporting, após vitória 
(25 - 23) frente ao Benflea, na 104 e 
última jornada do Grupo A. Como 
consequência, o Campeonato não 
deverá ser homologado nos10 dias 
seguintes ao seu termo, como é 
normal, pois ao haver um recurso 
no Conselho de Justiça essa homo-
logação foi suspensa. 

Caberá ao Conselho de Justiça 
pronunciar -sesobre o recursodos 
dragões no prazo de 30 dias, mas 
se o assunto for considerado de es-
pedal relevância poderá esten-
der-se até dois meses. 

Relembre-se que os dragões 
perderam, em primeira instância, 
um protesto no Conselho Técnico 
da FAP, relativamente ao jogo 
com as águias, na Luz, da penúlti-
ma jornada do Campeonato, dis-
putada a 20 de maio, em que os en-
carnados venceram por 28 -27, 
atirando o FC Porto para o 29  lu-
gar, a um ponto do Sporting. 

Segundo o clube da Invicta, es-
tão em causa as decisões da dupla 
de arbitragem (Fernando Costa e 
Diogo Teixeira), devido a "um 
golo anulado a Alexis Borg6, na 
conclusão de uma situação de ad-
vertência de jogo passivo, queco-
locaria os portistas na frente por 

ÓRGÃO PODERÁ LEVAR ATÉ 
60 DIAS PARA SE PRONUNCIAR 
SOBRE A CONTESTAÇÃO 
PORTISTA AOS ÁRBITROS DA LUZ 

28 - 27, e a não desqualificação e 
marcação de um livre de sete me-
tros favorável aos azuis e brancos 
nos últimos segundos, após falta 
de Tiago Pereira sobre Rui Silva". 

As críticas de Ricardo Costa,. 
treinador do FC Porto, vão mais 
além que as ações legais relativas 
ao clássico da Luz, denunciando, 
igualmente, alegadas anomalias 
na derrota (28-30) averbada, em 
Braga, pelos dragões como ABC, a  

5 de abril, na 24  rondada fase final. 
"Temos de levantar a cabeça, 

até porque no sábado [amanhã] 
temos a disputa de mais um troféu 
que já nos foge há mais dei° anose 
que vamos tentar ganhar, se nos 
deixarem", ironizou Ricardo Cos-
ta ao site do FC Porto. 

Marreiros não comenta 
António Marreiros, presidente do 
Conselho de Arbitragem da FAP. 
recusou -se a comentar o incon - 
fonnismo do FC Porto, que tam - 
bém criticou a nomeação da dupla 
que esteve na Luz por ser dema-
siado jovem: "Não farei qualquer 
comentário até que os processos 
estejam resolvidos." o 

■ Amei 

Dragões pretendem 
clássico repetido 
Devido aos alegados 'erros 
técnicos' no clássico da Luz, 
os dragões querem ver o 
jogo repetido, podendo até 
recorrer ao Tribunal Arbi-
tral. Um problema bicudo, 
tendo em conta que a época 
já findou para o Benfica e 
acaba este fim de semana 
para o FC Porto na Taça de 
Fafe. Mesmo assim, a FAP 
deverá indicar à EHF o 
Sporting como represen-
tante na Champions, devido 
à brevidade dos prazos. 

SPORTING 

Carlos Ruesga 
quer Champions 

O central do Sporting, o espa 
nhol Carlos Ruesga, foium dos he-
róis do jogo do titulo disputado an-
teontem no Multiusos de Odive - 
las, ao marcar cinco golos na difícil 
vitória (25 -23) frente ao Benfica. 
Numa altura dramática em que as 
águias estavam a crescer, o inter-
nacional ex- Barcelona, e cam-
peão mundial em 2013, desblo-
queou a situação, assumindo os 
três remates finais dos leões, com 
uma eficácia de cem por cento. 

"O Benfica vinha para ganhar e 
criou momentos multodificeis, mas 
não podíamos deixar escapar esta 
oportunidade. Estou muito feliz por 
mim e pela equipa, que podeconti-
nuar a fazer história, nas provas na - 
cionais e na Europa. Com  a qualida-
de deste grupo, estamos prepara-
dos para a Liga dos Campeões da 
próxima época. Temos agora pou -
co tempo para recuperar dos mui -
tos jogos que temos nas pernas, 
mas ainda há dois desafios para 
vencer e erguer a Taça de Portu-
gal", considerou Carlos Ruesga. o 

BENFICA 

Época irregular é 
pecado de Ortega 

O treinador do Benfica, o espa-
. nhol Mariano Ortega, fez um ba-
lançoda época, lamentando não ter 
cumprido os objetivos. O seu desti-
no está traçado, com a ida para a 
Luz de Carlos Resende (ABC). "Co-
meçámos bem com a conquista da 
Supertaça, mas realizámos uma 
época irregular. Não consegui 
transmitir à equipa a mentalidade 
de trabalhar bem a cada jogo. Foi 
positivo termos feito uma boa Taça 
EHF e chegar na parte final do 
Campeonato como uma das equi-
pas mais fortes fisicamente. Não 
gosto de não cumprir objetivos, 
pelo que vamos ver as opções. 
Quero o melhor para o Benfica. 
Portugal tem sido uma bela expe-
riência, para a minha família e 
para mim. Fiz muitos amigos, al-
guns até do Sporting." o 
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ANDEBOL. O pivô Bruno 
Moreira vai ficar mais uma 
época no Madeira SAD, que 
também garantiu o guarda-
redes Gq.stavo Capdevifie 
(Benfica) e o ponta-esquerda 
Tiago Ferro (Belenenses). Já o 
ABC vai contar com o central 
Nuno Silva e o lateral Hugo 
Rosário (ambos do Madeira 
SAD), e o 1,  linha Belmiro Alves 
(AC Faie). 
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Por Record
A Federação (FAP) já recebeu o recurso do FC Porto destinado ao Conselho de Justiça, facto que vai
adiar a homologação do Campeonato, conquistado esta quarta-feira pelo Sporting, após vitória (25-
23) frente ao Benfica, na 10ª e última jornada do Grupo A. Como consequência, o Campeonato não
deverá ser homologado nos 10 dias seguintes ao seu termo, como é normal, pois ao haver um recurso
no Conselho de Justiça essa homologação foi suspensa.Caberá ao Conselho de Justiça pronunciar-se
sobre o recurso dos dragões no prazo de 30 dias, mas se o assunto for considerado de especial
relevância poderá estender-se até dois meses.Relembre-se que os dragões perderam, em primeira
instância, um protesto no Conselho Técnico da FAP, relativamente ao jogo com as águias, na Luz, da
penúltima jornada do Campeonato, disputada a 20 de maio, em que os encarnados venceram por 28-
27, atirando o FC Porto para o 2º lugar, a um ponto do Sporting.Segundo o clube da Invicta, estão em
causa as decisões da dupla de arbitragem (Fernando Costa e Diogo Teixeira), devido a "um golo
anulado a Alexis Borges, na conclusão de uma situação de advertência de jogo passivo, que colocaria
os portistas na frente por 28-27, e a não desqualificação e marcação de um livre de sete metros
favorável aos azuis e brancos nos últimos segundos, após falta de Tiago Pereira sobre Rui Silva".As
críticas de Ricardo Costa, treinador do FC Porto, vão mais além que as ações legais relativas ao
clássico da Luz, denunciando, igualmente, alegadas anomalias na derrota (28-30) averbada, em
Braga, pelos dragões com o ABC, a 5 de abril, na 2ª ronda da fase final."Temos de levantar a cabeça,
até porque no sábado [amanhã] temos a disputa de mais um troféu que já nos foge há mais de 10
anos e que vamos tentar ganhar, se nos deixarem", ironizou Ricardo Costa ao site do FC
Porto.Marreiros não comentaAntónio Marreiros, presidente do Conselho de Arbitragem da FAP,
recusou-se a comentar o inconformismo do FC Porto, que também criticou a nomeação da dupla que
esteve na Luz por ser demasiado jovem: "Não farei qualquer comentário até que os processos estejam
resolvidos." Dragões pretendem clássico repetidoDevido aos alegados 'erros técnicos' no clássico da
Luz, os dragões querem ver o jogo repetido, podendo até recorrer ao Tribunal Arbitral. Um problema
bicudo, tendo em conta que a época já findou para o Benfica e acaba este fim de semana para o FC
Porto na Taça de Fafe. Mesmo assim, a FAP deverá indicar à EHF o Sporting como representante na
Champions, devido à brevidade dos prazos.
 
05:55  por
 
Record

Página 6


