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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 76491911

 
27-08-2018 12:44

Sporting x Benfica - Supertaça de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f7c499a-5046-4034-a480-

47535341838d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O Benfica conquistou a Supertaça de Andebol após vencer o Sporting por 29-24. Para Carlos Resende,
técnico da equipa encarnada, esta foi uma conquista que começou na arte. de bem defender.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:00:07

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 76486093

 
27-08-2018 08:04

Sporting x Benfica - Supertaça de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48295bd1-506f-4ca2-b151-

9c7bd740b415&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O primeiro troféu da temporada de andebol foi conquistado pelo Benfica na Supertaça ao bater o
Sporting por 29-24.
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A3  
TVI

 	Duração: 00:00:25

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 76485495

 
27-08-2018 07:06

1 1 1

O Benfica venceu a Supertaça de andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=425b084d-3310-4e09-865b-

eaa7b6e39837&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O Benfica venceu a Supertaça de andebol ao derrotar o Sporting por 29-24.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2018-08-27 07:56
 TVI 24 - Notícias , 2018-08-26 19:37
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2018-08-27 07:06
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2018-08-27 07:57
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:00:45

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 76485773

 
27-08-2018 07:03

Mundiais de Canoagem - Fernando Pimenta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2413b1b-090f-4e21-98ab-

fde6712b4791&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Do fim-de-semana, vem ainda o duplo ouro de Fernando Pimenta nos Mundiais de Canoagem em
Montemor-o-Velho e o primeiro título de época no andebol, para o Benfica que derrotou o Sporting por
29-24 na Supertaça.
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Benfiquistas celebraram efusivamente a sexta Supertaça do seu historial PEDRO BENAVENTE/ASF 
ANDEBOL - SUPERTAÇA - FINAL 

Fórum Braga, 
em Braga 

SPORTING • 

29 
INTEARZALO 14 

BENFICA 

Matej Asanin (GR)  
Matevz Skok (GR) (1) 
Pedro Valdés (2) 
Edmilson Araújo (9) 
Bosko Bjelanovic 
Claudio Pedroso 
Carlos Ruesga (2) 
Frankis Carol (2) 
Pedro Solha (2) 
Tiago Rocha (1) 
Carlos Carneiro 
Fábio Chiuffa (4) 
Neven Stjepanovic (1) 
Valentin Ghionea 
Gonçalo Grácio  
Luís Frade 

HUGO CANELA 

Bosko Ristovsky (GR) 
Hugo Figueira (GR) 
Davide Carvalho (1) 
Daniel Neves (1) 
Pedro Seabra (9) 
João Pais (4) 
Belone Moreira (8) 
Paulo Moreno (1) 
Ricardo Pesqueira  
Arthur Patrianova 
Pedro Corte Real  
Carlos Martins (2)  
Alexandre Cavalcanti (3)  
Miguel Ferreira 
Pedro Loureiro  
Ales Silva 

CARLOS RESENDE 

ÁRBITROS 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

ANDEBOL 

por 

GABRIELA MELO 

A figura 

BOSKO 
RISTOVSKY 
BENFICA 

4 Um dos reforços cirúrgicos do 
Benfica nesta temporada, o guarda-
-redes macedónio, 35 anos, prove-
niente do Barcelona, estreou-se em 
alta ante o Sporting, defendendo qua-
se tudo e impedindo-o de andar em-
parelhado no marcador 

modali®abola.pt 

MAIS DESPORTO 

A
época arrancou, ontem, 
como terminou — um 
luxuoso derby lisboeta, 
desta feita em Braga, vol-
tou a sorrir ao Benfica, 

vencedor da Supertaça, perdida 
em 2017 para o ABC, depois de já 
ter impedido o Sporting de levan-
tar a Taça de Portugal. 

A segunda Supertaça de Carlos 
Resende como treinador — es-
treou-se em 2015 /16 ao serviço do 
ABC — e a sexta do Benfica não re-
sultou de um jogo com o Sporting 
particularmente empolgante. De-
fesa bem estruturada (5x1), que 
apenas concedeu três golos em 15 
minutos, como destacou o treina-
dor Carlos Resende no final, apoia-
da num estreante guarda-redes, o 
experiente Borko Ristovski em es-
tado de graça, foram trunfos do 
Benfica, que contou ainda com um 
ataque muito mais eficaz, lidera-
do por Pedro Seabra, nove golos. 

O arranque da Supertaça ditou 
o jogo. Com  a vantagem de 7-1 aos 
10 minutos, o Benfica pode gerir a 
partida, apesar das tentativas do 
Sporting de se aproximar da igual-
dade. Vantagem encarnada nun-
ca inferior a dois golos nalguns 

PALMARES DA SUPERTAÇA 

EQUIPA VITÓRIAS 
ABC 7 
FC Porto 6 
Benfica 6 
Sporting 3 
Belenenses 1 

momentos do jogo — 12-14 no iní-
cio da segunda parte, 13-15 e 14-
-16 —também deu lugar a dispa-
ridades sem refletir o valor do 
Sporting, como os sete golos a se-
pará-los já perto do final, com o 

SEM CONDIÇOES 

O Benfica está de parabéns, tal 
como os meus jogadores, enormes, 
apesar da preparação muito difícil. 
Fizeram um esforço porque não estavam 
em condições de jogar. Tentámos fazer o 
melhor possível, mas não chegou. As 
nossas dificuldades ainda se notam um 
pouco no ataque, nas dinâmicas, mas 
vamos melhorar com o tempo 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

Carlos Carneiro tenta alvejar a baliza 

Têm  a palavra 

MELHOR ESTÁ PARA VIR 

I" Naturalmente, estou satisfeito 
com este troféu. Sabe sempre bem 
vencer, seja a começar, a meio ou no 
final da época. Independentemente 
deste resultado, as duas equipas 
continuariam a querer ganhar. A 
Supertaça é só um jogo. Estamos 
apenas no início e o mais importante 
vem a seguir 

CARLOS RESENDE 
Treinador do nenfica 

marcador em 14-21 ou 21-28. Em 
poucos minutos, numa altura de 
total desacerto, o Sporting deixou 
fugir a possibilidade de ainda lu-
tar por uma quarta Supertaça, o 
que acontece pela segunda vez 
consecutiva. Igualmente com nove 
golos na conta pessoal, Edmilson 
destacou-se no apagado universo 
ofensivo leonino. 

O alarme soou no Sporting logo 
de início, com o Benfica a desco-
lar para cinco golos marcados con-
tra apenas um do bicampeão nacio-
nal. O treinador do Sporting, Hugo 
Canela, pediu um time out, mas sem 
sucesso. A defesa 6x0 do Sporting 
nunca conseguiu travar o ataque 
do Benfica e o técnico acabou a 
substituir o guarda-redes titular, 
Matej Asanin, por Matevz Skok (20 
minutos), que deu um pouco mais 
de consistência ao Sporting e ain-
da brilhou no penúltimo golo, um 
foguete direto à baliza do Benfica. 
Confirmado o favoritismo do Ben-
fica, que os dois treinadores já ti-
nham admitido ao longo da sema-
na, soma os mesmos seis troféus 
do FC Porto, um a menos em com-
paração com o ABC. 

Benfica recuperou 
Supertaça perdida 
Venceu apagado Sporting no primeiro 'clerby' da temporada  o  Igualou 

o FC Porto na história de conquistas na competição 

PEDRO BENAVENTE/ASF 
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ecip.com  t4135%CP 

SEG 7 O 20 8 eto C 1. ,0" trentil ~ris CÂNDIDO CE OLIVETRA, RI3EIRO DOS REIS • VICENTE DE $.4E10 VROR SERPA 2 AG Prkr-"ning 

FEIRENSE 

V.SETÚBAL NACIONAL 

1 2 
SCBRAGA AVES 

TONDELA WAVE 

nenfica 

FERNANDO  
-PIMENTA- 

(+-)Brasileiro  a  caminho para 
êxames medicas e assinar 

OUTRA VEZ DE OURO, 

AGORA EM K15000 
sporting  
A NOVA VIDA 
DE SALIN 

SENHO 
DA ÁGU  

1*THa duas semanas 
era dispensavel,  
da Luz saiu corno heroi 

BRAMI ESTA 
EM DÚVIDA 
9  Argelino tenta recuperar 

para Moreira de Gongos 

Nunca  um um canmsta vencera os dois títulos  • 

—  em Campeonatos do Mundo. Até ontem... 

- - 

www.a ola 
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ANDEBOL 
Madeira, SAD vence 
Supertaça feminina 
O Madeira, SAD conquistou ontem 
em Braga a Supertaça Feminina 
2018/ 2019, ao vencer o SIR 1.° Maio 
por 29-19. A equipa de Sandra 
Martins geriu a vantagem até ao 
apito final e venceu por 29-19, 
conquistando a 20.' Supertaça 
consecutiva. 
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ANDEBOL 
BENFICA VENCE SPORTING E GANHA SUPERTAÇA 
O Ben fica conquistou a Supertaça de Andebol após vencer o 
Sporting por 29-24, no Fórum Braga. Os encarnados estiveram 
desde o primeiro minuto na frente do marcador e os leões não 
conseguiram ameaçar a liderança do eterno rival. O Benfica con-
quista assim a sexta Supertaça da sua história e o primeiro troféu 
da temporada 2018/19. 
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Supertaça Feminina
Madeira SAD vence
pela 20.ª vez
A equipa feminina do Madeira SAD conquistou
ontem a Supertaça de andebol, pela 20.ª vez,
após bater o Colégio João de Barros por 29-19,
em jogo disputado em Braga.
As insulares confirmaram o favoritismo e conti-
nuam a sua hegemonia no andebol feminino

português. A 20.ª conquista consecutiva da Su-
pertaça pelo Madeira SAD começou cedo a ser
desenhada e, a meio da primeira parte, já vencia
por cinco golos de diferença (6-1) e, ao interva-
lo, por seis (12-6). O SIR 1.º Maio/ADA CJ Barros,
da Marinha Grande, que participou na Superta-
ça porque foi a equipa que perdeu com o mesmo
Madeira SAD na final da Taça de Portugal da
época passada, teve uma ligeira reacção no iní-
cio da segunda parte, mas o Madeira SAD emba-
lou para um triunfo claro.
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Supertaça Masculina
Benfica derrota Sporting
e conquista 6.ª Supertaça
O Benfica venceu ontem a sua sexta Supertaça de
andebol, ao derrotar o Sporting, por 29-24, num
jogo em que foi mais forte desde o início, perante
uma equipa leonina que cometeu demasiados
erros. Os encarnados começam a temporada co-
mo terminaram a anterior, a conquistar um troféu
diante do Sporting (Taça de Portugal), de forma

justa e peremptória, mostrando ter uma equipa
muito forte e séria candidata ao título.
Sob a batuta da dupla Pedro Seabra e Belone
Moreira (17 golos no conjunto) e com a muralha
Ristovski na baliza, o Benfica entrou a todo o gás,
o que, aliado aos vários erros individuais dos
bicampeões nacionais, permitiu cavar um fosso
de seis golos aos 10 minutos (7-1).
O guarda-redes macedónio que o Benfica foi
buscar este defeso ao Barcelona, Borko Ristovski,
foi fundamental assim como Edmilson e Pedro
Seabra, melhores marcadores com nove golos.
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“Aveirenses” distinguidos na VIII Gala
Andebol Foram vários os prémios entregues pela Federação de Portugal a agentes da modalidade ligados à região de Aveiro

Patrícia Lima e João Pais foram
os anfitriões da VIII Gala do An-
debol, que se realizou na noite
de sábado, no Auditório do Es-
paço Vita, em Braga. Neste mo-
mento alto da celebração da
modalidade foram conhecidos
os vencedores de cada catego-
ria. Pela primeira vez, os me-
lhores nas diversas categorias,
foram votados directamente
pelos treinadores, capitães e
sub-capitães de cada equipa,
num sistema de votação que,
na opinião da Federação de An-
debol de Portugal, valoriza os
intervenientes da modalidade.

Entre os galardoados, desta-
que para Mónica Soares. A jo-

gadora aguedense do Madeira
SAD e que já representou o Ala-
varium Love Tiles, foi consa-
grada com o prémio “Melhor
Jogadora”. No sector mascu-
lino, o prémio de melhor atleta
da última época foi para Frankis
Carol, do Sporting. Trata-se de
uma distinção que ambos re-
ceberam pela primeira vez, su-
cedendo a Patrícia Lima e Car-
los Ruesga.

Para o Madeira SAD foi tam-
bém o prémio de “Atle ta Reve-
lação”, entregue a Beatriz Sousa,
que concorreu ao lado da avei-
rense Carolina Monteiro e Joa -
na Resende, ambas do Colégio
de Gaia, na última época. Re-

corde-se que, entretanto, Caro-
lina Monteiro já assinou pelo
Alavarium, clube no qual fez a
sua formação. No sector mas-
culino, já se sabia que o “Atleta
Revelação” seria entregue a um
jogador da Artística de Avanca,
clube a que pertenciam os três
nomeados: Diogo Oliveira, Dio -
go Silva e o grande vencedor,
Reinier Taboada.

Carlos Martingo,
o “Treinador do Ano”

Foi ao comando do Madeira
SAD, clube que fez o pleno dos
títulos femininos na época tran-
sacta que Sandra Martins ven-
ceu, pela segunda vez, o prémio

“Melhor Treinador - Provas Na-
cionais Femininas”. Carlos Mar-
tingo, que liderou a Artística de
Avanca e, no final da época, o
FC Porto, recebeu, pela primeira
vez, o prémio “Melhor Treina-
dor - Provas Nacionais Mascu-
linas”, já que foi o grande res-
ponsável pela melhor prestação
de sempre do clube avanca-
nense.

Isabel Góis, do Madeira SAD
e Aljosa Cudic, do Sporting, fo-
ram os galardoados com o tro-
féu de “Melhor Guarda- Redes”.
Enquanto Cudic recebeu o pré-
mio pela primeira vez, Isabel
Góis, que já jogou no Alavarium,
leva para casa o terceiro prémio

da categoria. Refira-se que, no
sector masculino, Luís Silva, da
Artística de Avanca, era um dos
nomeados.

Por fim, de salientar que, pela
sétima vez em oito edições da
Gala do Andebol, Eurico Nico-
lau e Ivan Caçador foram con-
siderados a “Melhor Dupla de
Árbitros”. Na VIII edição do
evento foram também home-
nageados Maximino Mota e
Luís Teles, antigos presidentes
do ABC de Braga e do BECA -
Bastinhos Escola Clube de An-
debol, responsável, por exem-
plo, por inúmeros  projectos es-
colares relacionados com o an-
debol de formação. |

A aguedense Mónica Soares
foi eleita a melhor jogadora

D.R.
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HANDEBOL 

Madeira Andebol SAD 
categórico na Supertaça 

Madeirenses fizeram uma vez mais a festa no arranque da temporada. FOTOS FAP 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Vinte anos, vinte vitórias e todas elas 
consecutivas é o 'cartão de apresen- 
tação' da equipa do Madeira Ande- 
bol SAD de seniores femininos, isto 
depois das madeirenses terem ga- 
nho na abertura oficial da tempora- 
da nacional ao SIR 1.° de Maio/Co- 
légio João Barros por 29-19, com a 
equipa comandada pela treinadora 
Sandra Fernandes a chegar ao inter- 
valo também em vantagem por 12-6. 

Um resultado bem elucidativo da 
superioridade do conjunto da Re- 
gião, ontem particularmente deter- 
minado em conseguir superar as di- 
ficuldades próprias de uma equipa 
que se apresentou no Fórum de Bra- 
ga com pouco mais de duas semanas 
de trabalho e sem qualquer jogo de 
preparação que permitisse à sua es- 
trutura técnica avaliar todos os pro- 
cessos de trabalho para serem feitas 
as naturais rectificações. 

Contou, no entanto, Sandra Fer- 
nandes com a experiência de algu- 
mas das suas melhores executantes 
e neste aspecto claramente o Madei- 

AS MADEIRENSES 
SOMAM A 20.a 
SUPERTAÇA DA SUA 
HISTÓRIA, TODAS 
CONSECUTIVAS 

ra Andebol SAD levou a melhor so- 
bre o SIR 1.° de Maio, que na sua es- 
treia em provas deste nível nunca foi 
capaz de equilibrar o rumo do mar- 
cador. Mérito da melhor organiza- 
ção das madeirenses, sobretudo em 
termos defensivos, mas também, 
sem dúvida, pela agradável surpresa 
demonstrada em campo por algu- 
mas das novas unidades da SAD. 

Uma equipa com margem para 
crescer ao longo da temporada, haja 
vontade. Do ponto de vista indivi- 
dual, Mónica Soares, a melhor ande- 
bolista da época 2017/2018, de- 
monstrou todo o seu potencial, mas, 
como referido, relativamente às 'ca- 
ras novas' no plantel Kássia, Diana e 
Mihaela deixaram notas positivas. 

O Madeira SAD alinhou com  

Anais Gouveia, Mónica Gomes, 
Mihaela Minciuna (1), Márcia 
Abreu, Diana Oliveira (2), Sara Gon- 
çalves (4), Mónica Soares (6), Móni- 
ca Correia, Renata Tavares (4), Liya 
Mingaleeva, Kássia César (5), Cláu- 
dia Vieira, Maria Figueiredo e Patrí- 
cia Morais. 

Governo Regional louva SAD 
Entretanto, o Governo Regional 
(GR) emitiu uma nota da Presi- 
dência onde "vem manifestar o 
seu maior regozijo e orgulho por 
mais uma vitória da equipa de an- 
debol feminina do Madeira SAD", 
confirmando "uma hegemonia 
que dura há muitos anos, facto 
merecedor do louvor público da 
Região Autónoma da Madeira e do 
seu Presidente". 

Uma conquista que, vinca o GR, 
"comprova a justiça dos apoios atri- 
buídos pela Região, que tem pauta- 
do a sua política desportiva por um 
forte apoio às associações e aos clu- 
bes, mas também aos atletas, sempre 
no fomento do Desporto e da educa- 
ção saudável dos nossos jovens, da 
nossa população". 

"Fica-nos bem esta taça" 
Sandra Fernandes, técnica do Ma- 
deira Andebol SAD, no final da 
partida destacou a conquista de 
mais esta vitória e o trabalho des- 
envolvido pelas suas jogadoras. 
"Antes de mais, quero dar os meus 
parabéns a todas as jogadoras. 
Apesar do pouco tempo de traba- 
lho neste início de época, o que fi- 
zemos teve muita qualidade. Para- 
béns, por isso, a todo o grupo que 
hoje (ontem) uma vez mais teve o 
mérito de levar para a Região Au- 

tónoma da Madeira este troféu, 
que neste caso acontece há 20 
anos. Creio que pelo jogo realiza- 
do, não sendo de muita qualidade, 
normal nesta altura da época, fi- 
zemos por merecer este troféu, 
que fica-nos bem. 
Queria deixar uma palavra de gra- 
tidão a toda a estrutura do Madei- 
ra Andebol SAD, na forma como 
trabalharam para construirmos 
esta equipa. Foi deles todo esse 
processo, agora resta-nos conti- 

REACÇÕES 

nuar este trajecto que ainda agora 
começou. 
Temos uma época longa pela fren- 
te, um conjunto muito renovado, 
por isso precisamos de tempo para 
tornar o Madeira Andebol SAD 
uma equipa competitiva e que seja 
capaz de poder nas provas que aí 
vem, campeonato nacional e Taça 
de Portugal, ser capaz de corres- 
ponder às expectativas dos adep- 
tos do andebol da Madeira que 
muito merecem este resultado". 
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MUTRAMA 
EM LISBOA 
Projecto 
apresenta-se no 
Teatro São Luiz 
a 4 de Outubro 
P.29 

AQUACULTURA 
VAI GARANTIR 40% 
DA PRODUÇÃO 
DE PEIXE NO PAIS 
Ocean Prime diz que 
investimento na Ponta do Sol 
é de interesse nacional P. 5 

DIARiO 
de Notícias 

MADEIRA 
PRIMEIRA VISITA ÍNTIMA HOMOSSEXUAL 
NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO FUNCHAL P.8 

FUNCHAL VIRA 'ESTALEIRO' 
Governo e Câmara gastam mais de 1 milhão e 600 mil euros para intervir 

em várias artérias do centro da cidade, numa altura em que 
o ano lectivo está quase a começar P. 2 E 3 

26 A GOSTO 201 E 

/cluncnna QI IDCDTAPA CCI\ 111MINI r 

DOMINGO DE ALEGRIAS 
Nacional alcançou primeira vitória na I Liga P.14 E 15 Madeira SAD 

conquistou 20.n supertaça de andebol feminino P. 23 
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Mónica Sores foi a melhor andebolista portuguesa em 2017/2018. 

Madeirenses dominam 
prémios na VIII Gala 
O Madeira Andebol SAD, em se-
niores femininos, esteve em par-
ticular destaque na VIII Gala do 
Andebol que na noite de sábado, 
em Braga, consagrou alguns dos 
protagonistas que ao longo da 
época 2017/2018 se destacaram 
ao serviço do seus clubes. 

Mónica Soares, do Madeira 
Andebol SAD, recebeu o prémio 
de melhor jogadora no andebol 
feminino, um prestigiado troféu 
que também contou entre as 
eleitas com Renata Tavares, tam-
bém andebolista do conjunto 
madeirense. 

A internacional madeirense 
Beatriz Sousa, representada na 
cerimónia por um familiar, pois 
encontra-se a jogar em França, 
recebeu o prémio de atleta reve-
lação da época. Relembre-se que 
a jovem foi lançada para a equipa 
principal do Madeira SAD pela 
técnica Sandra Fernandes, onde 
venceu todas as provas nacionais. 

Outra madeirense foi eleita a 
melhor guarda-redes de Portu-
gal, neste caso Isabel Góis, agora 
a jogar na Liga da Alemanha. A  

jogadora brilhou esta época na 
baliza das madeirenses. Também 
a votos nesta categoria esteve a 
internacional madeirense Jéssi-
ca Ferreira, que na temporada 
passada defendeu a baliza do Co-
légio de Gaia. 

Sandra Fernandes pela 2.a vez 
Foi também ao comando do Ma-
deira Andebol SAD, clube que fez 
o pleno dos títulos femininos na 
época transacta - campeão nacio-
nal da I Divisão Feminina, vence-
dor da Taça de Portugal e da Su-
pertaça - que Sandra Fernandes 
venceu, pela segunda vez, o pré-
mio de 'Melhor Treinador - Pro-
vas Nacionais Femininas'. Nesta 
categoria estiveram a votos ainda 
João Florêncio (Assomada) e 
Paula Marisa Castro (Colégio de 
Gaia), vencedor da última edição. 

Ao nível da arbitragem, Eurico 
Nicolau e Ivan Caçador foram 
eleitos a melhor dupla da época 
passada numa eleição que igual-
mente contou com a presença 
dos olímpicos madeirenses 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca. 

Sandra Fernandes, eleita a melhor treinadora, representou Isabel Góis. 
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andebol – 20.ª conquista consecutiva

Madeira SAD vence Supertaça

A
equipa feminina do 
Madeira SAD con-
quistou, ontem, a 
Supertaça de an-

debol, pela 20.ª vez, após 

bater o Colégio João de 
Barros por 29-19, no jogo 
disputado, ontem à tarde, 
no Forum Braga.

Na capital minhota, 

as insulares continuam a 
sua hegemonia no ande-
bol feminino luso, ten-
fo feito a 20.ª conquista 
consecutiva.
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Benfica conquistou, em Braga, a sexta supertaça

final realizou-se no forum braga

Benfica bate Sporting e conquista Supertaça

O 
Benfica venceu, on-
tem, a sua sexta Su-
pertaça de andebol, 
ao vencer, no Forum 

Braga, na capital minho-
ra, o Sporting por 29-24, 
num jogo em que foi mais 
forte desde o início.

Os encarnados come-
çam a temporada como 
terminaram a anterior, 
a conquistar um troféu 
diante do Sporting (Ta-
ça de Portugal), de forma 
justa e perentória, mos-
trando ter uma equipa 
muito forte e séria can-
didata ao título.

Sob a batuta da du-
pla Pedro Seabra e Belo-
ne Moreira (17 golos no 
conjunto) e com a 'mu-
ralha' Ristovski na baliza, 
o Benfica entrou a todo 
o 'gás' na partida, o que, 
aliado aos vários erros 
individuais dos bicam-

C
E
D
-2
0
18

peões nacionais, permi-
tiu-lhe cavar um 'fosso' de 
seis golos aos 10 minutos 
(7-1), do qual os 'leões' não 
mais saíram.

O guarda-redes ma-

cedónio que o Benfica 
foi buscar este defeso ao 
Barcelona, Borko Risto-
vski, foi fundamental no 
primeiro período, com 
um punhado de grandes 

defesas.
O Sporting começou 

melhor na segunda parte 
e reduziu para dois golos 
de diferença (12-14), mas 
a equipa de Hugo Canela 

Pedro Seabra em ação no jogo com o Sporting

C
E
D
-2
0
18

mostrou-se muito incons-
tante, e o Benfica voltou a 
distanciar-se (19-14).

A turma de Carlos Re-
sende, que contou, na ca-
pital minhota, com mui-

to apoio nas bancadas, 
controlou sempre o jogo 
e sucede, assim, ao ABC/
/UMinho, que tem sete 
troféus, na conquista da 
Supertaça.
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Benfica vence 
Sporting e conquista 
Supertaça 

ANDEBOL No primeiro clássico 
da época no andebol nacional, 
o Benfica venceu o Sporting, em 
Braga, por 29-24, e conquistou 
pela sexta vez no seu historial a 
Supertaça portuguesa de ande-
bol. "Há que dar os parabéns ao 
Benfica, que fez um excelente 
jogo. Tem sido uma preparação 
difícil para nós, tentámos apre-
sentar-nos o melhor possível, 
mas temos muito para melho-
rar", admitiu o treinador do Spor-
ting, Hugo Canela. 
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A\ DE3OL 

MADEIRA SAD 
SIR 1.' MAIO 
RECINTO: FÓRUM BRAGA 

ÁRBITRAS: FLÁVIA SANTOS /SARA PINTO 

MADEIRA SAD: Anais Gouveia (1), Monica 
Gomes (1), Mihaela Minciuna (1), Marcia 
Abreu, Diana Oliveira (4), Sara Goncalves 
(5), Monica Soares (7), Mónica Correia, Re-
nata Tavares (4), Liya Mingaleeva, Kassia 
Cesar (5), Cláudia Vieira, Maria Figueiredo, 
Patrícia Morais. 
TREINADORA: Sandra Fernandes. 

SIR 1' MAIOJADA CJ BARROS: Diana Roque, Telma 
Amado, Carolina Gomes (3), Mihaela Tat-
maci, Carolina Cintra, Patricia Fernandes 
(2), Diana Norte, Adriana Lage (4), Ana 
Neves (3), Sofia João, Miriam Almeida (4), 
Mariana Sousa, Ana Silva, Bárbara Ferreira 
(1), Adriana Bastos (2). 
TREINADOR: Miguel Catarino 

REAÇÕES 
Sandra Fernandes: 
"É a 20a Supertaça que vai para a Madeira 
consecutiva e eu estou muito feliz por esta 
conquista para a região. As atletas foram 
fantásticas, trabalhamos pouco tempo mas foi 
com muita qualidade. É bom começar bem." 

Miguel Catarino: 
"Nós sabíamos das dificuldades que íamos 
encontrar. Cabia-nos a nós chegar aqui e tentar 
chegar aqui um bocadinho na expectativa de 
contrariar o favoritismo e não conseguimos. 
Falhámos muito na finalização." 

Supertaça não sai da Madeira há 20 anos 
-1 

O 
Ó u_ 

Madeira SAD confirmou 
todo o favoritismo que 
reunia antes da partida 
e reforçou a sua 
hegemonia no andebol 
feminino luso com 
a 20.' conquista 
consecutiva da 
Supertaça 

A
equipa feminina do Madeira 
SAD conquistou ontem a 
Supertaça de andebol, pela 
20.º vez e de forma conse-
cutiva, após bater o SIR 1º 

Maio/ADA CJ Barros por 29-19, em 
jogo disputado na cidade de Bra- 

ga. 
As madeirenses confirmaram o 

favoritismo e continuam a sua he- 
gemonia no andebol feminino por- 
tuguês. A 20.º conquista consecu- 
tiva da Supertaça pelo Madeira 
SAD começou cedo a ser desenhada  

"Uma conquista que 
comprova a justiça dos 
apoios atribuídos pela 
Região, que tem pautado 
a sua política desportiva 
por um forte apoio 
às associações e aos clubes, 
mas também aos atletas, 
sempre no fomento do 
Desporto e da educação 
saudável dos nossos jovens, 
da nossa população." 

Louvor do Governo Regional 

e, a meio da primeira parte, já ven- 
cia por cinco golos de diferença 
(6-1) e. ao intervalo, por seis (12-6). 

O SIR 1.º Maio/ADA CJ Barros, 
da Marinha Grande, que participou 
na Supertaça porque foi a equipa 
que perdeu com o mesmo Madeira  

SAD na final da Taça de Portugal 
da época passada, teve uma ligeira 
reação no início da segunda parte, 
mas o Madeira SAD 'embalou' para 
um triunfo claro. 

Com metade deste período jo- 
gado, as madeirenses já venciam 
por 10 golos (23-13), vantagem que 
se manteve no final (29-19). 

No final da partida, fez-se a festa 
no Fórum Braga. Sameiro Araújo, 
vereadora da Câmara Municipal 
de Braga e Miguel Laranjeiro, Pre- 
sidente da Federação de Andebol 
de Portugal fizeram a entrega das 
medalhas à equipa vencedora. A 
Supertaça foi entregue à capitã do 
Madeira Sad, Renata Tavares. 

Na noite de sábado, a VIII Gala 
do Andebol, que teve como palco 
o Espaço Vita, em Braga, consagrou 
o Madeira SAD com a tribuição de 
todos os prémios individuais, da 
época 2017/2018. Melhor jogadora 
Mônica Soares, atleta revelação 
Beatriz Sousa, melhor Guarda-redes 
Isabel Góis, treinadora do ano San- 
dra Fernandes. 

Recorde-se que a equipa madei- 
rense fez o pleno na época passada 
conquistando a Supertaça, Cam- 
peonato Nacional e Taça de Portu- 
gal. 

Página 18



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 16,23 x 6,23 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 76486476 27-08-2018

Madeira SAD 
segura título 
com 20 anos 
As atletas de Sandra Fernandes 
voltaram a ganhar a Supertaça 
de andebol. Um feito que se 
repete há duas décadas, 
todos os anos.  pág. 32 
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Benfica inicia época com troféu 
Benfica venceu ontem a sua 
sexta Supertaça de andebol, 
ao vencer o Sporting 29-24. 

num jogo em que foi mais forte 
desde o início, perante uma equi- 
pa 'leonina' que cometeu dema- 
siados erros. 

Os 'encarnados' começam a 
temporada como terminaram a 
anterior, a conquistar um troféu 
diante do Sporting (Taça de Por- 
tugal), de forma justa e perentó- 
ria, mostrando ter uma equipa 
muito forte e séria candidata ao 
título. 

Sob a batuta da dupla Pedro 
Seabra e Belone Moreira (17 golos 
no conjunto) e com a 'muralha' 
Ristovski na baliza, o Benfica en- 
trou a todo o 'gás' na partida, o 
que, aliado aos vários erros in- 

dividuais dos bicampeões nado- 
nais, permitiu-lhe cavar um 'fos- 
so' de seis golos aos 10 minutos 
(7-1), do qual os 'leões' não mais 
saíram. 

O guarda-redes macedónio que 
o Benfica foi buscar este defeso 
ao Barcelona, Borko Ristovski, 
foi fundamental no primeiro pe- 
ríodo, com um punhado de gran- 
des defesas. 
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..4DEIRA. SË~P.  
JOÃO DE BARROS  
Forum Braga 

Árbitros: Flávia Santose Sara Pinto 

MADEIRA SAD Llya Mingaleeva e 
Mónica Correia (Gr); Anais Gouveia (1), 
Mónica Gomes (1), Mihaela Minciuna (1), 
Marcia Abreu, Diana Oliveira (4), Sara 
Goncalves (5), Mônica Soares (7), 
Renata Tavares (4), Kassia Cesar (5), 
Cláudia Vieira, Maria Figueiredo e 
Patricia Morais (1). 
Treinador:Sandra Fernandes 

JOÃO DE BARROS Diana Roque e Sofia 
João (Gr); Telma Amado, Carolina 
Gomes (3), Mihaela Talmad, Carolina 
Cintra, Patricia Femandes (2), Diana 
Norte, Adriana Lag.e (4), Ana Neves (3), 
Miriam Almeida (4),Mariana Sousa, Ana 
Silva, Bárbara Ferreira (1) e Adriana 
Bastos (2) 
Treinador: Miguel Catarino 

AO INTERVAL012-6. 

20.2  TÍTULO 
DO 14ADEIRA SAD 
O Madeira SAD continua a 
construir um feito sem 
paralelo no desporto 
português. Ontem, em 
Braga, as insulares domina-
ram desde os primeiros 
minutos e conquistaram pela 
20.3  vez consecutiva a 
Supértaça de andebol 
feminino. Desde 1998 
nenhum outro clube vence 
este troféu. "É bom começar 
a ganhar", destacou a técnica 
Sandra Femandes. 
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ABC TRIUNFOU 
NO TORNEIO DO ÁGUAS SANTAS 
A última jornada do Torneio do Águas Santas 
propiciou triunfos às duas equipas maiatas, 
poiso clube organizador derrotou o Avanca , 
por 30-25, e o ISMAI ultrapassou o ABC - que 
vencera os dois jogos anteriores -, por 27-21. 
Os minhotos acabaram por conquistar o 
troféu, com os mesmos pontos do Águas 
Santas - ambas as equipas somaram dois 
triunfos -, por ter vencido o jogo entre 
ambos. 
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tram os muito 
ansiosos e depois 
cometemos erros" 

"Entrámos muito ansiosos e 
a não fazer, no ataque, as 
coisas simples que sabemos 
fazer. Depois, por várias 
vezes, recuperamos e 
conseguimos entrar no jogo, 
mas alguns erros levaram o 
Benfica a adiantar-se de 
novo. O que se está a passar 
no clube não nos afeta" 

Carlos 
Resende 
Treinador do 
Benfica 

ANDEBOL Benfica comandou sempre o marcador e conquistou a 
Supertaça sem contestação, num bom jogo para início da época 

VOO INICIAL DA 11611111 
RESOLVEU A QUESTÃO 

Benfica começou bem a época e festejou a quarta Supertaça nos últimos oito anos 

SPORTING 

Fórum Braga 
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo 
Fonseca 

SPORTING 

MatelAsanin Gr 
MateaSkok G(1)r 
Pedro Vaides 2 
EdmilsonAraujo 9 
FrankisCarol 2 
Pedro Solha 2 
Tiago Rocha 1 
Carlos Carneiro 
Fabio Chluffa 4 
Carlos Ruesga 2 
NevenStleponovic 1 
Valendo Ghionea 
Luís Frade 
Claudio Pedroso 
Biosko Bielanovic 
Gonçalo Grado nj 

Treinador: 
Hugo Canelas 

Ao intervalo11-14. 

Marcha .05' 1.4,10' 1.7 ,15 3-7,20', 5-10, 

25'7-13,30.11-14,3512-15,40'14-20, 
45'17-22, 50'18-23, 55' 21.26, 60' 24-29 

4 EXCLUSÕES 5 

AUGUSTOPERRO 
••• O Benfica abriu a época a 
triunfar na Supertaça, batendo 
o campeão nacional e eterno 
rival, Sporting, por 29-24, em 
Braga. Foi a sexta vez que os en-
carnados conquistaram o tro-
féu, igualando os êxitos do FC 
Porto e ficando a um do ABC. 

O triunfo da equipa de Carlos 
Resende não merece qualquer 
contestação, pois foi superior 
em todos os aspetos do jogo, 
embora a maior diferença se 
fizesse nas ações defensivas, 
que funcionaram em pleno 
nos momentos iniciais e fize-
ram toda a diferença: nos dez 
primeiros minutos de jogo, o 
Benfica marcou sete golos e só 
sofreu um... 

Esta vantagem no marcador 
acabou por se mostrar intrans-
ponível para os leões.A equjpa 
de HugoCanela entrou apática 
euma suspensão de dois minu-
tos a Carlos Carneiro, logo no 
início, mais ajudou a que não 
se conseguisse desinibir e en-
frentar, desde o apito inicial, o 
adversário olhos nos olhos 

Com vários leões num rendi- 

mento muito abaixo de um 
patamar razoável, acabou por 
ser Edmilson Araújo - o me-
lhor jogador de campo que se 
exibiu em Braga - a colocar a 
sua equipa em jogo. De tal for-
ma que, ainda com 25 minutos 
pela frente, o Sporting esteve 
por duas vezes a dois golos de 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

10 minutos do final), Pedro 
Seabra e Carlos Martins marca-
ram três golos em contra-ata-
que e decidiram a Supertaça. 

Nosencamadosdestacaram-
se, além do guarda-redes re-
crutado ao Barcelona, Pedro 
Seabra, Belone Moreira e João 
Pais. 

"Foi só uma vitória 
e a diferença 
esteve na defes,9" 

"A forma como entrámos a 
defender marcou ojogo. 
Deu-nos uma almofada de 
conforto e colocou o 
Sporting a correr atrás do 
resultado. Os erros do 
Sporting surgiram por 
mérito nosso, o que não 
sucedeu no passado 
campeonato" 

PAINARÉS 
1983 Belenenses 

1990 Benfica 

1991 ABC 

1992 ABC 

1993 ABC 

1994 Benfica 

1995 FC Porto 

1996 ABC 

1998 Sporting 

1999 ABC 

2000 FC Porto 

2001 FC Porto 

2002 Sporting 

2003 FC Porto 

2010 FC Porto 

2011 Benfica 

2012 Benfica 

2013 Sporting 

2014 FC Porto 

2015 ABC 

2016 Benfica 

2017 ABC 

2018 Benfica 
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empatar (13-15 e 14-16), mas, 
quando foi necessário mais ri-
gor e acerto, por duas ocasiões 
surgiram uma série de erros 
defensivos a permitirem ao 
Benfica distanciar-se de novo 
no marcador e voltar a estar 
confortável nojogo.Noúltimo 
desses episódios (com 20-23,a 

BENFICA 

Borkoktstovsld Gr 
Hugo Figueira Gr 
Pedro Seabra 9 
JoãoPals 4 
Belone Moreira 8 
Paulo Moreno 1 
McardoPesqueira 
Arthur Petrianova 
Carlos Martins 2 
A.Cavalcanti 3 
Davide Canralho 1 
Ales Silva 
Daniel Neves 1 
Pedro Corte Real 
Pedro loureiro - 
traguei Espinha G r/nj 

Treinador': 
Carlos Resende 

ECLAR ES 
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A24Madeira SAD vence Supertaça de andebol feminino pela 20.ª vez
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2018-08-26 16:54
 
As insulares confirmaram o favoritismo e continuam a sua hegemonia no andebol feminino português.
A equipa feminina do Madeira SAD conquistou este domingo a Supertaça de andebol, pela 20.ª vez,
após bater o Colégio João de Barros por 29-19, no jogo hoje disputado em Braga. As insulares
confirmaram o favoritismo e continuam a sua hegemonia no andebol feminino português. A 20.ª
conquista consecutiva da Supertaça pelo Madeira SAD começou cedo a ser desenhada e, a meio da
primeira parte, já vencia por cinco golos de diferença (6-1) e, ao intervalo, por seis (12-6). O SIR 1º
Maio/ADA CJ Barros, da Marinha Grande, que participou na Supertaça porque foi a equipa que perdeu
com o mesmo Madeira SAD na final da Taça de Portugal da época passada, teve uma ligeira reação no
início da segunda parte, mas o Madeira SAD embalou para um triunfo claro. Com metade deste
período jogado, as madeirenses já venciam por 10 golos (23-13), vantagem que se manteve no final
(29-19).
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DIRETO ANDEBOL | Supertaça: Sporting-Benfica, 24-29
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DIRETO ANDEBOL | Supertaça: Sporting-Benfica, 24-29
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Benfica vence campeão Sporting e conquista Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c91ec159

 
2018-08-26 18:36
 
Águias bateram o rival por 29-24 e venceram a Supertaça. O Benfica conquistou este domingo a sua
sexta supertaça de andebol masculino, ao derrotar o Sporting por 29-24, em jogo disputado em
Braga. A equipa encarnada, detentora da Taça de Portugal, esteve quase sempre em vantagem no
marcador, tendo chegado ao intervalo a vencer os atuais campeões nacionais por 14-11.
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Benfica vence dérbi 
e conquista Supertaça 
Encarnados derrotaram o rival Sporting, bicampeão nacional, 
e asseguraram a conquista da competição pela sexta vez 

Águias entraram a vencer na nova temporada após vitória sobre o Sporting 

Sporting 24 
Benfica 29 

Álvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

ANDEBOL  Fazendo jus à história de 
confrontos entre os dois rivais em 
finais da Supertaça, o Benfica con-
tinua 100 por cento vitorioso após 
derrotar o Sporting pela terceira 
vez no jogo decisivo da competi-
ção, garantindo a conquista do tro-
féu para a Luz pela sexta vez. As 
águias, após terem terminado a úl-
tima temporada a vencer a Taça de 
Portugal diante dos leões, volta-
ram a superiorizar-se aos bicam-
peões nacionais e entraram com o 
pé direito na nova época, vencen-
do por 29-24. 

A formação de Carlos Resende 
celebrou, em Braga, a conquista do 
primeiro título da temporada, 
após uma partida em que desde 
cedo assumiu a liderança do mar-
cador e não mais a largou, muito 
por culpa da excelente atuação do 
guarda-redes Borko Ristovski, 
cuja exibição permitiu que os en-
carnados, eficazes no ataque, con-
seguissem vários parciais sem so-
frer golos, o que lhes permitiu dis-
tanciarem-se no marcador. Exem-
plo disso é a vantagem de 7-1 que 
chegou a ter na primeira parte,  

embora o Sporting nunca tenha 
baixado os braços e, por isso, che-
gou ao intervalo com uma desvan-
tagem de apenas três golos (11-14). 
Porém, na etapa complementar a 
história do primeiro tempo repe-
tiu-se e após um parcial favorável 
de 5-0, o Benfíca beneficiou de 
uma vantagem de sete golos (14-
-21). Os leões ainda reduziram 
para 20-23, mas voltaram a permi-
tir que as águias se distanciassem, 
tornando impossível a recupera-
ção até ao término do encontro. 

Com seis Supertaças, o Benfica 
iguala o F. C. Porto e está a uma do 
ABC, clube mais bem-sucedido na 
prova. O Sporting mantém-se com 
três e o Belenenses com uma. 

MADEIRA SAD VENCE NO FEMININO 
Horas antes, o Madeira SAD ven-
ceu o SIR 1. ° de Maio por 29-19. 
Com  o triunfo, as madeirenses as-
seguraram a conquista da 20.a Su-

pertaça do palmarés. • 

SPORTING Matej Asanin, Matevz Skok; Pedro Valdes (2), 
Edmilson (9), Frankis Carol (2), Pedro Solha (2), Carlos 
Carneiro. Valentin Ghionea, Carlos Ruesga (2), Tiago 
Rocha (1). Fabio Chiutfa (4), Neven Sqepanovic (1), Luis 
Frade e Cláudio Pedroso 
Treinador Hugo Canela 

BENFICA Borko Ristovski, Carlos Ferreira; Pedro Seabra 
(9). João Pais (4). Belone Moreira (8), Paulo Moreno (1), 
Carlos Martins (2).Alexandre Cavalanti (3). Ricardo 
Pesqueira, Arthur Patrianova, Ales Silva, Davide Carvalho 
(1) e Daniel Mendes (1) 
Treinador Carlos Resende 

LOCAL Grande Nave do Fórum Braga 
ÁRBITRO Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
AO INTERVALO 11-14 

Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

"Sempre que estávamos 
a dois ou três golos, 
acontecia algo que nos 
fazia voltar a ficar a cinco 
ou seis abaixo do rival" 

Carlos Resende 
Treinador do Benfica 

"A grande diferença esteve 
na forma como entrámos e 
defendemos. Contra uma 
equipa da valia do Sporting, 
este é um bom resultado" 
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Benfica vence Sporting e conquista Supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2018

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e7d2ef8

 
2018-08-26 18:57
 
Ontem às 18:57FacebookTwitterComentar
O Benfica conquistou este domingo a sua sexta Supertaça de andebol masculino, ao derrotar o
Sporting por 29-24, em jogo disputado em Braga.
 
A equipa "encarnada", detentora da Taça de Portugal, esteve quase sempre em vantagem no
marcador, tendo chegado ao intervalo a vencer os atuais campeões nacionais por 14-11.
 
A final da Supertaça de andebol foi disputada no Fórum Braga, em Braga.
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Naquele que foi o primeiro encon-

tro e, simultaneamente, o primeiro 

clássico da temporada no andebol 

nacional, o Benfi ca venceu o Spor-

ting, no Fórum Braga, por 29-24 e 

conquistou pela sexta vez no seu 

historial a Supertaça portuguesa.

Os “encarnados” comandaram 

o marcador durante quase toda a 

partida, foram mais efi cazes nos re-

mates de seis, sete e nove metros, 

cometeram menos falhas técnicas e 

acabaram por triunfar com natura-

lidade sobre o campeão nacional.

Ao intervalo, o Benfi ca (que che-

gou a estar a vencer por 7-1) ganha-

va por 14-11, uma diferença que se 

foi mantendo, com ligeiras oscila-

ções, ao longo do segundo tempo. 

Na baliza dos “encarnados”, o re-

forço Borko Ristovski foi determi-

nante, enquanto no ataque foi Pe-

dro Seabra quem mais se destacou, 

ao apontar nove golos.

Do lado do Sporting, Edmilson as-

sumiu-se como o melhor marcador, 

também com nove golos, sendo que 

a alternância na baliza foi maior, 

primeiro com Asanin, depois com 

Skok (que até marcou um golo nu-

ma altura em que Carlos Resende 

decidiu dar algum tempo de jogo 

aos menos utilizados).

“Há que dar os parabéns ao Ben-

fi ca, que fez um excelente jogo. 

Tem sido uma preparação difícil 

para nós, tentámos apresentar-nos 

o melhor possível, mas temos muito 

para melhorar”, admitiu o treina-

dor do Sporting, Hugo Canela. 

Do lado contrário, Carlos Resen-

de mostrava-se agradado com o 

desfecho. “Estou satisfeito porque 

a equipa deu uma resposta incrível 

em termos defensivos. Três golos 

sofridos em 15 minutos é fantástico 

contra uma equipa com a valia do 

Sporting. Isto é uma Supertaça, mas 

não deixa de ser só um jogo. Isto é 

apenas o início da época”, alertou 

o técnico dos “encarnados”.

O campeonto 2018-19 arranca já 

na quarta-feira, com um FC Porto-

Madeira SAD, às 20h30.

Benfica 
vence 
Sporting e a 
Supertaça

Andebol

No Minho, os “encarnados” 
conquistaram o primeiro 
troféu da época, o sexto 
do hitorial , impondo-se 
ao rival por 29-24 
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ANDEBOL 

Madeira SAD vence 
Supertaça feminina 
R A equipa feminina do Madeira 
SAD conquistou a Supertaça pela 2o .a 
vez... seguida, após bater o Colégio 
João de Barros por 29-19, em Braga. As 
insulares confirmaram o favoritismo 
e continuam a sua hegemonia. 
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FESTA. Águias começam nova época da mesma forma como terminaram a anterior (com vitória na Taça) 

A DE GALA 

M SKOK Q 1 
PEDRO VAIDÉS 2 
CARLOS RLIESGA 2 
C. PEDROSO O 
LUIS FRADE O 
N. STJEPANOVIC 1 
FABIO CHIUFFA 4 
B. BJELANOVIC O 
G. GRÁC.I0 O 

H. FIGUEtRA o O o 
M. ESPINHA() O o 
PAULO MORENO 1 1 
D. CARVALHO 1 O 
DANIEL NEVES 1 O 
A. PATRIANOVA O O 
ALES SILVA O O 
PEDRO REAL O O 
P. LOUREIRO O O 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
o 

AO INTERVALO: 11 14 

LOCAL: Fórum Braga 

ANDEBOL 

AGU 

Encarnados vencem 
dérbi e conquistam 
a sexta Supertaça, 
a segunda em três anos 

~11111~~11111 

  

S,CA> 

24 29 
SPORTING BENFICA 

Hugo Canela() ()Carlos Resende 
GIS [Xe cis ExC 

M ASAN IN (I O O 8. RISTOVSKI o O O 
C. CARNEIRO O 2 PEDRO SEABRA 9 O 
E. ARAÚJO 9 1 A. CAVALCANTI 3 2 
FRANKIS CAROL 2 1 B. MOREIRA 8 O 
PEDRO SOLHA 2 O JOÃO PAIS 4 O 
V. GHIONEA O O C. MARTINS 2 1 
TIAGO ROCHA 1 O R. PESQUEIRA O 1 

ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

PEDRO MORAIS 

R O Benfica conquistou ontem a 
Supertaça de andebol, ao bater o 
rival Sporting por 29 - 24, no Fó-
rum Braga. É a sexta Supertaça do 
palmarés dos encarnados e a se-
gunda em três anos para as águias, 
que iniciam 2018/19 da mesma 
forma que haviam fechado 
2017118 na Taça-: a bater OS leões.. 

Num jogo sem grande históriae 
de sentido único, as águias apro-
veitaram um arranque com me-
nos fulgor leonino para cedo che-
garem a uma vantagem conforta- 

vel que haveriam de gerir até ao 
fim. Só a espaços o Sporting, bi-
campeão nacional, deu mostras da 
sua real qualidade e ameaçou 
reentrar no jogo, mas quase sem- 

RISTOVSIU, GUARDA-REDES DO 
BENFICA, ESTEVE EM DESTAQUE 
AO REGISTAR UM ELEVADO 
NÚMERO DE DEFESAS DIFÍCEIS 

pre sem criar grande alvoroço 
para os benfiquistas. 

A partida iníciou com um golo 
para cada. lado, indiciando que 

-este poderia ser mais um dérbi 
quente, pautado pelo equilíbrio. 

No entanto, nos minutos se-
guintes, a defesa do Benfica assu - 
miu o controlo das operações e 
anestesioupor completo o poderio 
ofensivo verde e branco. Através 
de uma série de recuperações de 
bola seguidas de contra-ataques 
bemexecutados, o Benfica chegou 
a um parcial de seis golos sem res-
posta, obrigando Hugo Canela a 
pedir um desconto de tempo. 

No reatamento, o Sporting rea-
giu -quase sempre por intermé-
dio do inconformado Edmilson -
e deu sinais de retoma, mas não 
conseguiu, até ao intervalo, ul-
trapassar a barreira dos três golos 
de diferença. Neste plano, desta-
que para a exibição monumental  

de RistovSki, guarda-redes en-
carnado, que registou 13 grandes 
intervenções. A ida para os bal-
neários, 14-11 para a turma de 
Carlos Resende. 

No 29  tempo a toada manteve -
se. O Sporting até entrou me-
lhor e reduziu para dois, numa 
tentativa de levar a decisão da 
Supertaça para os minutos fi-
nais, mas o Benfica voltou a subir 
os índices de agressividade de-
fensiva para pôr um travão no 
ímpeto leonino. 

Através de novo parcial, as 
águias selaram o jogo e garantiram 
nova vitória na prova, ficando 
com as mesmas .do PC Porto (6) a 
apenas uma do dominador ABC. o  

CARLOS RESENDE 

"Há margem 
para crescer" 

Carlos Re-
sende, técnico 
vencedor da 
Supertaça, 
acredita que a 
organização de-
fensiva foi a re-
ceita da vitória. "A diferença 
esteve na forma como defen-
demos. Sofremos dois golos em 
10 minutos, três golos em 15. 
Isso deu- nos oxigénio e obri-
gou o Sporting a andar atrás do 
resultado", referiu. 

Para o técnico encarnado, o 
triunfo no dérbi é indicativo de 
um projeto com pernas para 
andar. "Estamos a cumprir um 
trajeto.Trajetoessequetemum 
ano de trabalho. Ainda não 
chegámos a lado nenhum. 
Acho que temos margem de 
crescimento", concluiu. o P.M. 

HUG° CANELA 

"Isto é uma 
maratona" 
á? Hugo eme 
la, técnico do 
Sporting, la 
mentou a der 
rota, mas ga 
rantiu que o re-
sultado não irá 
deixar dano. 
"Isto é uma maratona, não um 
sprint. Vamos continuar a 
preparar-nos para estar a 
grande nível no campeonato e 
fazer uma boa Liga dos Cam-
peões", assegurou. 

Questionado sobre se a atua - 
lidade do clube tem afetado os 
atletas, o treinador assumiu 
que estes "não são alheios à 
realidade", mas referiu que 
"quem olhasse para o jogo, não 
diria que estavam apensar nis-
so". "Tive atletas deitados no 
chão do autocarro afazer trata-
mento, isso demonstra muito 
querer", apontou. o P.M. 

BATE LEA0 

Página 31



A32

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 5,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76484631 27-08-2018

JOÃO 
PALHINHA 
BRONZE: Decisivo na es-
treia a titular, ao assinar 

o golo que deu a vitória e a liderança do 
campeonato ao Sp. Braga. Na hora de feste-
jar, o médio não esqueceu Abel, que o levou 
para o Minho. [págs. 18 e 19] 

LUCIANO 
SPALLMI 
LATA: Apesar do forte 
investimento (quase 80 

M€), o Inter continua sem (con)vencer. Após 
a derrota na La  jornada da Serie A, desperdi-
çou uma vantagem de 2-0, em casa, cedendo 
um empate. Vida difícil. [pág. 33] 

Atribuídas por Aurélio de Macedo 

FERNANDO 
PIMENTA 
OURO: Repete a presen-
ça neste espaço e com 

todo o mérito, após juntar o ouro em Ki 
5.000 ao título mundial em Ki 1.00o con-
quistado na véspera. O canoísta português 
continua a remar para a glória. [págs. 2 e 3] 

CARLOS 
RESENDE 
PRATA: Conduziu o Ben-
fica à vitória na Superta-

ça de andebol, ao superar o rival e bicam-
peão Sporting, por 29-24. Uma excelente for-
ma de começar a época, garantindo o troféu 
para águias pela la vez em 3 anos. [pág. 35] 
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Madeira Rodrigues: Ambição nas modalidades
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Candidato em Braga
 
Pedro Madeira Rodrigues deslocou-se a Braga para assistir à Supertaça de andebol, disputada entre
Benfica e Sporting [ver p. 35]. Acompanhado pelo seu team manager para o futebol, Delfim, e por
José Tomaz, o seu responsável para a área das modalidades, o candidato voltou a reforçar a sua
intenção em manter a aposta nos desportos de pavilhão.
 
"Temos uma grande ambição para as modalidades. Queremos ser tricampeões de andebol,
tetracampeões no futsal e bicampeões de andebol e hóquei e, claro, vencer na Europa em pelo menos
uma dessas modalidades", frisou o empresário.
 
Nos debates em que tem participado, Madeira Rodrigues tem manifestado uma especial preocupação
nesta área específica, e um dos seus objetivos tem sido apresentar financiamentos que garantam a
competitividade dos leões nos pavilhões.
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Benfica derrota Sporting e vence Supertaça de andebol
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Águias venceram a partida por 29-24 O Benfica conquistou esta tarde a Supertaça portuguesa em
andebol ao derrotar o Sporting por 29-24.  Em Braga, os encarnados estiveram quase sempre na
frente do marcador e acabaram por conquistar o primeiro título da época.  Esta é a sexta vez que o
Benfica vence a Supertaça.
 
Gonçalo Teles
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