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Duração: 00:00:58

Renascença
ID: 69787998

OCS: Renascença - Notícias

01-06-2017 09:02

Notícias de desporto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4e5e59e-97b4-4367-828506cf2963f0a1&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O médio Battaglia está de saída do Braga rumo a Alvalade. O Sporting é campeão nacional de
andebol.
Declarações de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting.
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Duração: 00:00:16

Renascença
ID: 69787503

OCS: Renascença - Notícias

01-06-2017 08:34

Sporting campeão nacional de andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7c4fde4-3e42-471c-97200b8534d2c2f0&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
No andebol, o Sporting sagrou-se campeão nacional depois de ter recebido e batido o Benfica por 2523 na última jornada da competição. No seu historial, este é o 20º título conquistado pelos leões.
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Duração: 00:01:42

RTP 3
ID: 69787714
1

OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

01-06-2017 08:10
1

1

Andebol: Sporting é campeão nacional
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a11bf74-4d2c-4eae-a23bdfc8cd26fb2e&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting é o novo campeão nacional de andebol. Os leões venceram o Benfica por 25-23. 16 anos
depois voltaram a festejar o título nacional.
Repetições: RTP 3 - 360 , 2017-05-31 22:50
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-06-01 08:11
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Duração: 00:00:07

Renascença
ID: 69786781

OCS: Renascença - Notícias

01-06-2017 07:03

Sporting campeão nacional de andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0fa53f30-90a0-4842-93404656638a59ba&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting se sagrou campeão nacional de andebol depois de ter recebido e batido o Benfica por 2523 na última jornada da competição.
Repetições: Renascença - Notícias , 2017-06-01 08:03
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Duração: 00:01:26

TVI 24
ID: 69786288
1

OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

01-06-2017 06:58
1

1

Sporting campeão nacional de andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=761fcf8b-bd02-42de-88e20e628147ba40&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting é campeão nacional de andebol 16 anos depois. Os leões venceram o Benfica conquistaram
a dobradinha depois da conquista da Taça.
Repetições: TVI 24 - 25ª Hora , 2017-05-31 00:41
TVI 24 - 2ª Hora , 2017-05-31 01:16
TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-06-01 09:08
TVI 24 - 2ª Hora , 2017-05-31 05:13
TVI - Diário da Manhã , 2017-06-01 09:09
TVI - Diário da Manhã , 2017-06-01 06:59
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Duração: 00:01:22

SIC Notícias
ID: 69786258
1

OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã

01-06-2017 06:48
1

1

Campeonato Nacional de Andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b28a3854-4c8c-467d-80f05b6367551c0f&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting sagrou-se campeão nacional de andebol. Há 16 anos que a equipa de Alvalade não
conquistava o título.
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 07:48
SIC - Edição da Manhã , 2017-06-01 06:48
SIC - Edição da Manhã , 2017-06-01 07:48
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 08:47
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 09:39
SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2017-05-31 00:50
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Sporting vence Benfica e sagra-se campeão nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Açores 9 Online

Data Publicação:

01-06-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b5bdcccf

O Sporting sagrou-se hoje campeão nacional de andebol, ao vencer o Benfica por 25-23, em jogo da
10.ª e última jornada da segunda fase do campeonato, disputado em Odivelas.
Os 'leões', que ao intervalo já venciam por 14-8, dependiam apenas de si para somarem ao 18.º título
na prova, enquanto o FC Porto, que se sagrou vice-campeão, precisava de fazer um resultado melhor
do que a equipa lisboeta, de nada valendo a vitória por 33-19 na receção ao Águas Santas.
A fase final do campeonato está ainda marcada por um protesto dos 'dragões' ao jogo com o Benfica,
derrota portista por 28-27, que foi negado pela Federação de Andebol de Portugal, mas os 'azuis e
brancos' recorreram da decisão para o conselho de justiça da federação.
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3

RUi RAIMUNDO/ASE

RUI RAIMUNDO/ASF

ÚLTIMOS
CAMPEÕES
2000/01
Sporting
2001/02
FC Porto
2002/03'
FC Porto
2003/04'
FC Porto
2004/05' Madeira SAD
2005/06'
ABC
2006/07'
ABC
2007/08'
Benfica
2008/09'
FC Porto
2009/10
FC Porto
2010/11
FC Porto
2011/12
FC Porto
2012/13
FC Porto
2013/14
FC Porto
2014/15
FC Porto
2015/16
ABC

Quatro dias depois
de conquistar
a laca Challenge,
oandebol
do Sporting
voltou a celebrar,
agora a conquista
do titulo nadonal
após interregno de
16 anos. Bruno
Carvalho juntou-se
à festa, o treinador
Hugo Canela fez
questão de
cumprimentar o
adversário

2016/17 Sporting

'Campeonato da Liga
(ao mesmo tempo
decorreu tambem
o campeonato
da 1 DiViSãO/DiVISà0
de Elite. tendo sido
vencedores São
Bernardo (2). Sporting
(2), ISMAL Marítimo
e Francisco Holanda)
RESUMO

FC Porto.20: Sporting,. za
ABC.13 Benfica, 7; Belenenses, 5 Salgueiros. 1 e
Madeira SAD, 1

RUI AILIUNDLL'ASF

'Sporting é campeão
Leões celebram título após 16 anos o «E magnífico darmos isto aos nossos adeptos», afirmou o presidente Bruno de
Carvalho, que vibrou na bancada e foi jantar com a equipa o Hugo Canela, herói improvável da época, foi o mais elogiado
ANDEBOL — ANDEBOL 1— GRUPO A/10? JORNADA

Pavilhao Mull lusos. em Odivelas

ANDEBOL

SPORTING

•

BENFICA

YOr

EDITE DIAS

14 INTERVALO 8

Sporting sagrou-se ontem campeão nacional de
andebol, troféu que os
leões não conquistavam
há 16 anos • os títulos
cia elite aconteceram durante a l .iga,
que era a principal competição, onde
os leões não estavam e não entram
nas contas oficiais — e que teve, naturalmente, direito a muito champanhe, festa e lágrimas. Mas não sem
antes obrigar o presidente Brimo de
Carvalho a grande sofrimento numa
bancada presidencial onde foi sempre o mais entusiasmado.
Foi preciso esperar até ao ult imo
minuto para começar a festa, porque
o Benfica vendeu cara a derrota,
ameaçando empatar o ji )go c a vida
aos leões, dado que o FC Porto tinha
já ganho ao Águas Santas, resultado
que obrigava o Sporting a vencer.
Num pavilhão completamente
cheio, os leões não demoraram a
colocar-se na liderança e alcan
çanclo tranquila vantagem (18-9) de
nove golos. Os adeptos faziam a
festa, depois de terem brindado a
equipa com versão leonina cio My

O

Matei Asanin (GR)
Aljosa Cudic (GR)
Igor Zabic (4)
Pedro Portela (5)
Michal Kopco (1)
Bosko Bjelanovic
Claudio Pedroso
Carlos Ruesga (5)
Frankis Mamo
Carlos Carneiro
Francisco Tavares
Edmilson Araujo
Marco Oneto
Ivan Nikcevic (2)
loas Paulo Pinto (1)
Janko Bozovic (7)
HUGO CANELA

Hugo Figueira (GR)
Nlkola MItrevskI (GR)
Davide Carvalho (2)
Hugo Lima
Tiago Pereira (2)
João Pais (1)
Betone Moreira (7)
Paulo Moreno (4)
Uelington Ferreira (1)
David Pinto
Andre Alves
Alexandre Cavalcanti (4)
leme) Papez (1)
Fabio Vidrago (1)
Ales Silva

MAR= OikTEGA

&NEUTROS Duarte Santos e Ricardo Fonseca.

da Madeira

watt' de Sina tra com que o futebol se

apresenta.
Estava tudo pronto para a festa,
logo no início da
parte (18-11),
mas o Benfica reagiu, Mitrevski deu
urna ajuda e Brim° de Carvalho já seguia de pé as incidências do jogo. A
aproximação encarnada ainda ca
lou muitos adeptos, mas não a futura primeira clama, incansável nos
momentos de maior aperto. A cin -

Carlos Ruesga. com cinco golos, foi decisivo para a conquista e por isso bebeu ao titulo
co minutos cio fim, o fimtasma mostrou - se pelas mãos de Davide Carvalho que, de contra-ataque, reduziu para 23 -22. Faltavam ainda cinco
longos minutos, conforme constalava na bancada o futuro diretor do
andebol leonino, Carlos Galambas.
Mas o espanhol Ruesga sossegou
o presidente e os milhares de fãs e não
falhou na hora de decidir. O (terra deiro golo dos leões, no último minuto, fez explodir de alegria uma
equipa que nem sabia se chorava ou
sorria, depois de época em que esteve com as mãos no troféu e outras

o4

iffit

a figura

CARLOS
RUESGA
SPORTING

Central espanhol chegou esta
época a Alvaiade como o mais cotado
dos reforços e nunca viveu do estatuto. Ontem, no jogo mais impórtante da
época, liderou, marcou quando tudo
ameaçava desmoronar-se e sairam
das suas mãos os três últimos golos.

tantas vezes o viu mais longe. As lá grimas rapidamente foram substituídas pelo champanhe e ninguém es
capou à festa. Hugo Canela foi atirado
ao ar, urna tarja gigante lembrou o
diretor Jorge Sousa, afastado por
motivos de saúde, e até Pedro Solha,
ao pé cozinho foi operado ao tendão de Aquiles — se juntou às celebrações. Ern lágrimas. «Este grupo
merecia, esta equipa técnica merecia, os adeptos mereciam e o presi
ciente também, porque é o principal
culpado por ter apostado em nós.
Agora vamos festejar e sábado há
mais [Taçu]. Vi o jogo lá em cima, em
pé, não conseguia estar sentado. Os
últimos dois minutos não vi, não
conseguia ver. É uma emoção enorme. É um dos momentos mais altos
cia minha carreira, estou felicíssi
mo», disse antes de começar a chorar. «Vamos festejar». E foram, para
um jantar de grupo a que se juntou
Bmno de Carvalho, que antes elogiou
o grupo: «Isto é o que queremos para
o Sporting, esta festa e encontro en
tre todos. É magnífico darmos isto aos
nossos adeptos», disse.
Ma rkmo Ortega despediu se on
tem cio Benfica, com o fair- play que
sempre demonstrou. «O Sporting
foi uni justo campeão, parabéns»,
elogiou o técnico espanhol, admitindo uma «época irregular».
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Canela, Rita
e o sonho
Hugo Canela aceitou o desafio de liderar a equipa milionária escolhida por Zupo quandotudo parecia perdido, já a época ia a meio. O técnico adjunto, que há 16
anos celebrou °último título de campeão
de que os leões têm memória, jogava então na ponta-esquerda da equipa de José Tomás. manteve o low profile e a gentileza que todos lhe reconhecem. Ontem,
mal o jogo terminou, foi cumprimentar os
adversários antes de ir celebrar.
Os jogadores atiraram-no ao ar no
meio da festa, gratos. Tal como ele, que
agradeceu emocionado. Aos atletas. E à
Rita. «No desporto temos de sonhar e eu
gosto de sonhar coisas que as pessoas
acham impossíveis, mas nào fico sentado no sofá à espera que aconteçam.
Quando se está numa final com tudo para
ganhar, não há tempo para desistir. Foi o
que fizeram os meus jogadores. Lembro-me ()Dm muito carinho de 2001, como
me vou lembrar deste dia. Este título é
para a minha mulher, a Rita, que é uma
pessoa fantástica e que me permite dedicar-me de corpo e alma a isto. Amo-te
multo Rita!», repetiu em lágrimas.

PARA DEUS E CANELA
Estou muito feliz. Sabíamos que
o Benfica não ia facilitar, é uma grande
equipa, mas o mais importante é que
ganhámos. Quero agradecer a Deus
por esta vitória depois de uma época
de sofrimento e esforço e ao Hugo
Canela, o nosso treinador, porque se
há alguém que sempre acreditou foi ele

FRANKIS MARZO
Lateral-esquerdo do sporting

FAZER HISTÓRIA
Os grandes momentos como
este fazem-se de grandes
oportunidades e temos sofrido muito.
Queriamos fazer história e
conseguimos. Há 16 anos que o
Sporting não conseguia este titulo e os
nossos adeptos mereciam, porque nos
apoiaram sempre

CARLOS RUESGA
central do sporting

DE LUVA BRANCA
Este titulo é para os adeptos.
para a minha familia e para aqueles que
nos criticaram a época inteira, a quem
demos uma bofetada de luva branca,
aqueles que acham que é demérito do
FC Porto este titulo que vencemos.
quando o Sporting teve 7 vitórias, dois
empates e uma derrota em 10 jogos

PEDRO PORTELA
ponta do sporting

Pág: 30

País: Portugal
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Period.: Diária
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3

Vencer não chegou
FC Porto triunfou primeiro e teve de esperar desfecho do 'derby' de Lisboa
o Treinador falou de coisas difíceis de entender o Adeus de Paulo Faria
ANDEBOL - ANDEBOL 1- GRUPO A/10.' JORNADA

Dragão Caixa,
no Porto

FC PORTO

•

AGUAS SANTAS

19
16 ~VALA 9
Alfredo Quintana (GR)
António Campos (GR)
Hugo Laurentino (GR)
Pedro Pacheco (GR)
Victor Alvarez (2)
Gustavo Carneiro
Leandro Semedo (2)
Nuno Carvalhais (1)
»cila Spetic
Jose Barbosa
Yoel Morales (7)
Pedro Cruz (5)
Gustavo Rodrigues (3)
Gonçalo Vieira (1)
Miguel Martins (1)
Pedro Sousa
Rui Silva (3)
Juan Couto
Daymaro Salina (3)
Mário Oliveira
José Canino (1)
Elias Antonio (5)
Ricardo Moreira (1)
Ruben Sousa (1)
Alexis Borges (1)
Nuno Rebelo (1)
Hugo Santos (2)
Tiago Pereira (2)
Miguei Alves (3)
Andre Rei (1)
Marko Matic (4)
Luis Frade (2)
RICARDO. COTAI'

PAULO FARIA

Lentraos
Eurico Nicolau e Ivan Caçador

Yoel Morales foi uma das estrelas da noite dos azuis e brancos ao assinar sete golos
por

rêm a palavra

Tiragem: 125000

AFONSO AGUIAR
PESAR da goleada, a vitória de ontem, em casa,
frente ao Águas - Santas
(33 19), não chegou para
o FC Porto celebrar a vitória no campeonato, uma vez que o
rival Spor ting bateu, cm Odivelas, o
Benfica por 25 23, finalizando a fase
de apuramento do campeão um ponto à frente dos azuis e brancos.
Porém, na eventualidade de o
encontro entre dragões e águias
poder vir a ser repetido (o Fe Por
to irá recorrer para o Conselho de
Justiça da Federação, da decisão do
Conselho Técnico de indeferir o
protesto apresentado pelos dragões
relativamente ao jogo com o 13en
fica disputado a 20 de maio, no Pa vilhão da Luz, e com a vitória a
sorrir aos encarnados mim final
controverso, 28 - 27), os azuis e
brancos precisarão apenas de um
empate para se sagrarem campeões.
Ontem, os anfitriões entraram
mais fortes e aos sete minutos já ven
ciam por 3-0. Como sexto lugar assegurado e comandados por Paulo
Riria tuna última vez, os maiatos
ainda reduziram para 6 5. antes de
1-lugo Laurentino, com uma serie de
defesas consecutivas, permitir ao PC
Porto ampliar a vantagem para 11
-6 a menos de dez minutos do fim da
1." parte, que os azuis e brancos en cerraram em vantagem 16. 9.
No segundo temix), o Águas-- Santas ainda reagiu e reduziu para 17 -11,

mas os anfitriões foram aumentan
cio a diferença no marcador 21 11
aos 38' minutos , e gerindo o jogo
até terminar com vantagem de 14
golos (33 19). Depois, foi esperar
pelo desfecho do derbi de Lisboa
que, apesar de desfavorável ao PC
Porto, não impediu os adeptos de
aplaudirem de pé jogadores e equipa técnica, alguns dos quais sem es
conderem as lágrimas.
Além dos dois guarda -redes azuis
e brancos, Yoel Morales foi a outra estrelas dos dragões, com sete golos,
enquanto no Águas Santas foi Plias
António quem mais se destacou (cin
co tentos).
ANDEBOL - ANDEBOL 1 - GRUPO A/10.' JORNADA

Pavilhao Flavio Sa Leite,
em Braga

ABC

•

MADEIRA SAD

33
19 INTERVALA 18
Humberto Gomes (GR)
Yusnler Giron (GR)
Emanuel Ribeiro (GR)
Luis Carvalho (GR)
Claudio Silva (GR)
Bruno Moreira (6)
Hugo Rocha (2)
Diogo Bento
Pedro Seabra (5)
Daniel Santos (7)
Diogo Branquinho (4)
Nuno Silva (5)
Miguel Sarmento
Pedro Rodrigues
Ricardo Pesqueira (3)
Diogo Gomes (2)
Pedro Spinola (7)
João Miranda
Dario Andrade (4)
Hugo Rosário (2)
Carlos Martins (3)
João Gomes (1)
Andre Gomes (4)
Nelson Pina (3)
Jose Costa
Fabio Magalhães (7)
Tomás Albuquerque (1)

cÁRLos RESENDE
ÁRBuRos
Ruben Mala e Andre Nunes

PAULO FIDALGO

Têm

a palavra

DIFÍCIL DE ENTENDER
Para ganhar um campeonato em
Portugal temos de ser perfeitos e não o
fomos. Falhámos em quatro jogos,
tivemos 32 vitórias e quatro derrotas. A
primeira em Braga, a última em Lisboa,
são difíceis de entender. Há coisas a
corrigir e a melhorar, mas fomos o melhor
ataque e a melhor defesa da competição

RICARDO COSTA
n-einador do pe porto

PARA A DESPEDIDA
Hoje serviu para despedir-me dos
jogadores. Quero salientar a resposta do
público. dos adeptos do FC Porto, que
aguentaram até depois do final do jogo
para saber se eram campeões e, mesmo
não o sendo. aplaudiram os seus
jogadores. Sinto que vou fazer sempre
parte da familia do Aguas-Santas

PAULO FARIA
Treinador do Águas santas

CLASSIFICAÇÃO
-3 Grupo A-› 10.' jornada (última)
Sporting .Bentk
FC Porto-Aguas Santas
ABC Madeira SAr,

25-23
33-19
33-33

VED
G
P
1 SPORTING 10.... 7 2 1294-27562
2 FC Porto
10 6 0 4 295-264 61
3 BenfIca
10 4 3 3 286-275 53
4 Madeira SAD
10 4 2 4 311-307 49
5 ABC
10 2 1 7 277-310 48
6 Aguas Santas 10 2 2 6 258-290 44
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COMECE JA A SONHAR MAIS MUITO MAIS

CÂNDIDO DE OLIVEIRA. RIBEIRO DOS REIS e VICENTE DE MELO

DVir
iTe0tR
orSERPA

EDERSON
FALOU EM EXCLUSIVO
PARA A BOLA
E A BOLA TV
NO REGRESSO
A LISBOA
-) Guarda-redes
confirmado
no Manchester
City por

ii

€40

. milhões ,
1

www.aboltpt

Estamos
a fazer
melhor
que os
nossos
adversários
europeus

POR CINCO ANOS
©Médio do SC Braga
custa €3,5 milhões
olefferson e Esgaio
seguem para o Minho

Coentrão discutido
OReunião decisiva
na próxima semana

Domingos
Soares
Oliveira
falou a A BOLA
sobre o estudo
que coloca
as águias
com os melhores
resultados
operacionais

16 ANOS DEPOIS
O Leões conquistam o título
em andebol p. 3ci e 31

FC porto

p. II a 14

CONCEIÇÃO
ACEITA BAIXAR
O SALÁRIO
0Dragões não podem pagar
o que o técnico ganha
no Nantes

seleção

CENTRAIS,
UM FUTURO
PROBLEMA
00 setor com menor margem
de renovação
p. ao e 21

Inglaterra

NELSON SEMEDO E O PROXIMO A SAIR
O Negócio milionário bem encaminhado com o Barcelona

O desafio p. 26
de Nuno
Espírito San
osavio explica o que
o ex-técnico do FC Porto terá
de mudar no Wolverhampton
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Sporting CP 25-23 SL Benfica: Sporting CP é Campeão Nacional de Andebol!

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

01-06-2017

Meio:

Bola na Rede Online

Autores:

Pedro Palma

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ba5b50bb

Rescaldo com opinião de Pedro Palma, redator de Andebol
Desde a longínqua época de 2000/2001 que o título fugia à equipa de Alvalade. Dezasseis anos
depois, o Campeonato Nacional volta a ser conquistado pela equipa verde e branca (as contas do
número de campeonato diferem por vezes porque durante quatro épocas houve dois campeonatos da
1ª Divisão, um organizado pela Liga e outro pela Federação). E que ambiente em Odivelas!
Um autêntico inferno verde e branco durante o jogo inteiro e na festa do título! Que grande
relacionamento entre a equipa e o público. O grande objetivo foi conquistado. Foi uma época
complicada, com altos e baixos, com momentos espetaculares e com momentos para esquecer.
Mudou-se de treinador. Pensou-se que não se conseguiria chegar ao título. Mas com o investimento
feito no Verão em jogadores como Carlos Ruesga, Asanin (o nome mais ouvido nos jogos em
Odivelas), Nikcevic, Cláudio Pedroso, Bozovic este título não podia fugir. E não fugiu. O Sporting CP é
Campeão Nacional de Andebol dezasseis anos depois.
Vamos ao jogo que consagrou os "leões" como campeões nacionais. E que jogo melhor que um derby
para decidir o vencedor do título. As contas eram simples como no fim de semana passado: se o
Sporting CP ganhasse seria campeão, se o Sporting perdesse ou empatasse e o FC Porto ganhasse o
FC Porto seria campeão.
O ambiente em Odivelas era de grande festa e o jogo começou com grande equilíbrio entre ambas as
equipas. Esse equilíbrio prevaleceu até por volta dos 20 minutos, quando Mariano Ortega pediu o
primeiro time-out já que a sua equipa perdia 11-7. No entanto, essa pausa técnica não teve grande
efeito já que em dez minutos os encarnados apenas marcaram. um golo. O resultado ao intervalo era
14-8.
O ambiente vivido no Pavilhão de Odivelas foi frenético
Fonte: Sporting CP
Durante o intervalo, mesmo com o ambiente que sentia pairava no ar um pouco de incerteza já que o
público já havia visto esta equipa perder grandes vantagens em jogos decisivos.
No entanto, o Sporting CP voltou a entrar em grande ritmo e chegou a ter uma vantagem de nove
golos. Em certa altura Mitrevski "entrou" no jogo e fez intervenções decisivas que permitiu que o SL
Benfica se aproximasse do marcador, tendo estado a perder apenas por um golo (23-22). Nessa altura
o FC Porto vencia o Águas Santas e os adeptos tinham esperança de ainda festejarem o título.
Mas o Sporting CP não podia deixar fugir o campeonato. E não deixou, vencendo o SL Benfica por 2523. Três dias depois de ter conquistado a Challenge Cup o Sporting foi campeão. No próximo fim de
semana pode vencer a Taça de Portugal. Melhor definição para semana de sonho?
Parabéns, Sporting Clube de Portugal!

Página 11

Foto de Capa: Sporting CP
Há mais de 10 anos a virar frangos nas balizas do Andebol, adepto ferrenho do Benfica e alentejano. O
Andebol é com ele.
O Pedro escreve ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.
Últimos Artigos por Pedro Palma (ver todos)
Comentários
Junho 1, 2017, em
Pedro Palma
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Nacional de andebol de iniciados em Odemira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio Alentejo Online

Data Publicação:

01-06-2017

URL:http://www.correioalentejo.com/?diaria=16545

07h00 - quinta, 01/06/2017
O andebol vai estar em grande destaque neste mês de Junho na vila de Odemira, que recebe as fases
finais masculina e feminina do campeonato nacional da modalidade, na categoria de iniciados.
Os jogos vão decorrer no pavilhão do Complexo Desportivo Dr. Justino dos Santos, sendo que a partir
desta quinta-feira, 1, decorre a fase final de iniciados masculinos, com a participação das equipas do
Benfica, Ginásio do Sul (Almada), ABC, Colégio dos Carvalhos (Porto), Águas Santas (Maia) e São
Bernardo (Aveiro).
A competição prolonga-se até domingo, 4, dia em que terão lugar o jogo para apuramento do terceiro
e quarto lugar (10h00) e a grande final (12h00).
Depois, entre os dias 15 e 17 de Junho, será a vez de Odemira receber as equipas de iniciados
femininos para disputarem a fase final do campeonato nacional.
Esta iniciativa resulta de uma organização conjunta entre Federação de Andebol de Portugal,
Associação de Andebol de Beja, Câmara de Odemira e Cautchú - Associação de Promoção e
Desenvolvimento de Desporto, com sede em São Teotónio.
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ANDEBOL

16

EÕES
C
OS D POIS

DÉRBI O Sporting venceu o Benfica e festejou o título na última jornada
COMEMORAÇÃO O Bruno de Carvalho fez a festa com os jogadores

Bruno de Carvalho festejou o título de andebol do Sporting com técnicos.érogadores, no pavilhão de Odivelas
FILIPE ANTÓNIO FERREIRA

Sporting sagrou-se ontem campeão nacional de
andebol -16 anos depois
do último título - ao vencer, na
última jornada do campeonato,
o rival Benfica por 25-23.
Num pavilhão de Odivelas lo-

O

BENFICA AINDA REAGIU NO
SEGUNDO TEMPO MAS O
SPORTING FOI MAIS FORTE
tado de adeptos leoninos e com
a direção de Bruno de Carvalho
em peso na tribuna, a equipa de
Hugo Canela foi quase sempre
superior. No segundo tempo

"É ISTO QUE
QUEREMOS DAR
AOS ADEPTOS"
D "É isto que queremos dar

aos adeptos" , disse à Sporting TV o presidente Bruno
de Carvalho, que vibrou nas
bancadas do pavilhão de
Odivelas e que depois festejou com a equipa. "Os
sportinguistas mereciam
isto por tudo o que têm sofrido" , afirmou o técnico
Hugo Canela. •

chegou a ter uma vantagem de
oito golos, mas nos minutos finais sentiu a pressão do jogo do
título e deixou o adversário
aproximar-se até à diferença
de um golo. Nos instantes finais a equipa encarnadá falhou
nos momentos decisivos e permitiu aos leões festejarem o
189 título do seu palmarés, dias
depois de ter conquistado a
Taça Challenge.
Ainda com algumas esperanças no título, o FC Porto fez o
que lhe competia e venceu, em
casa, o Águas Santas por 33-19,
resultado insuficiente, uma vez
que o Sporting venceu. •
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AGENDA
HOJE

ANDEBOL
21h00
Arsenal - São Mamede, grupo B
da fase final, em Braga.
AMANHA

BASQUETEBOL
20h30
R', Porto - Benfica, jogo 1
da final do play-off, campeonato nacional, no pavilhão
Dragão Caixa.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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HUO0
CANELA
TREINADOR ANDEBOL

O treinador português conseguiu
alcançar o título
nacional de andebol pelo Sporting,
16 anos depois
do último título
alcançado.
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e DESCE
RICARDO
COSTA
TREINADOR ANDEBOL

O FC Porto esteve
quase sempre na
liderança do campeonato de andebol, mas na penúltima jornada perdeu e foi ultrapassado.
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ABC/UMinho sem garras para o ‘quarto’
EMPATE a 33 golos com o Madeira SAD não permitiu aos academistas chegarem ao quinto lugar. Taça Challenge fica mais longe
para os bracarenses que só conseguirão o apuramento se vencerem a Taça de Portugal ou disputarem a final com o Sporting.
ABC/UMINHO 33

ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Um empate inglório para o
ABC/UMinho, ontem, na recepção ao Madeira SAD, a 33 golos, ditou que os academistas
terminam o campeonato no
quinto lugar, logo abaixo do seu
adversário nesta partida. Um jogo equilibrado e muito disputado até ao final.
O jogo esperava-se de grande
equilíbrio, não estivessem frente-a-frente o quarto e quinto
classificados da prova. Os academistas entraram bem e conseguiram colocar-se em vantagem
que foram mantendo ao longo de
todo o primeiro tempo, mas
sempre com a formação madeirense muito por perto e sem deixar ‘cavar’ o resultado.
Com naturalidade, ao intervalo
o ABC/UMinho estava na frente
do marcador, mas apenas com
um golo de vantagem (19-18).
Destaque ainda na primeira parte para a entrada, aos 18 minutos, de Dario Andrade, jogador
que ontem cumpriu o último jogo da sua carreira no andebol.
No segundo tempo, a entrada
em campo do Madeira SAD surpreendeu os academistas que falharam um pouco a nível defensivo e também na concretização,
permitindo aos madeirenses que
passassem para a frente do mar-

Humberto Gomes (GR), Carlos Martins (3),
Pedro Spínola (7), Hugo Rocha (2), Ricardo Pesqueira (3), André Gomes (4) e Diogo Branquinho (4). Jogaram ainda Délcio
Pina, Pedro Seabra (6), Carlos Bandeira,
Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento, Dario
Andrade (3), José Costa, Tomás Albuquerque (1) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

MADEIRA SAD 33
Luís Carvalho (GR), Bruno Moreira (6), Hugo Rosário (3), Daniel Santos (7), Nuno
Silva (5), Nélson Pina (3) e Fábio Magalhães (7). Jogaram ainda Yusnier Giron,
Diogo Bento, Pedro Rodrigues, Diogo
Gomes (2), João Miranda e João Gomes.
Treinador: Paulo Fidalgo.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes.
Intervalo: 19-18.
ROSA SANTOS

Duelo entre ABC/UMinho e Madeira SAD decorreu sempre de forma muito equilibrada

cador, mas foi por pouco tempo,
porque o equilíbrio manteve-se
sempre até ao final, numa segunda parte de parada e resposta e
com a incerteza no resultado até
ao apito final do árbitro.
O equilíbrio foi mesmo a nota
mais dominante da partida e
manteve-se até ao fim, com o
empate a 33 golos a fixar-se como resultado final da partida.
Com este empate o ABC/UMi-

nho termina o campeonato no
quinto lugar e tem agora que
tentar ganhar a Taça de Portugal,
ou pelo menos disputar a final
com o Sporting, campeão nacional, para ir à Taça Challenge.
Terminado o campeonato, no
próximo fim-de-semana o ABC
disputa a ‘final-four’ da Taça de
Portugal, que se realiza em Fafe,
juntamente com Avanca, FC
Porto e Sporting.

§cabinas
Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Estamos tristes por não
conseguir o 4.º lugar”

Paulo Fidalgo
(tr. Madeira SAD)
“Objectivo foi largamente
ultrapassado”

“Antes de mais parabéns ao Madeira
SAD. Não deixámos fugir o nosso objectivo só aqui. Mas foi um bom jogo
de andebol, jogámos mais com o coração do que com a cabeça. Queríamos muito vencer para terminar no
quarto lugar, mas não conseguimos.
Também queríamos oferecer a vitória
ao Daria Andrade, mas não deu. Agora resta a Taça de Portugal.”

“O nosso objectivo para o campeonato foi largamente ultrapassado. Tenho que dar os parabéns aos meus
atletas porque estiveram a um nível
muito alto. Ao longo do ano construímos uma equipa muito forte e unida
e é com muita satisfação que terminamos o ano e vejo estes atletas a
conseguirem alcançar esta meta.
Quatro lugar é justíssimo.”

ROSA SANTOS

Dario Andrade, que se despediu ontem da modalidade no Pavilhão Flávio Sá Leite, foi homenageado pelo ABC/UMinho e pelos adeptos
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JOSÉ SILVA
Presidente da U.F. de Cabreiros e Passos

Voz às Freguesias

Desporto
e Excelência:
Cabreiros!
Hoje falo-vos de desporto. De
excelência. De Cabreiros.
1. Dario Andrade, ilustre cidadão de Cabreiros! 36 anos! 25
dedicados ao Andebol.
Começou no desporto escolar
da Escola EB 2,3 de Cabreiros e,
levado pelo sonho de um dia representar o seu (e nosso) ABC,
atingiu os mais altos patamares
da modalidade, representando
clubes de topo nacional e a seleção nacional! Um percurso brilhante de um desportista exemplar!
Anunciando recentemente o final da sua carreira, enquanto
atleta, fica já a saudade de um
andebolista de excelência, de um
atleta dedicado e de um homem
honrado, respeitado e simples!
Sem vedetismos! Humilde!
Que orgulho para uma comunidade como a nossa ter assim um
tão digno cidadão!
Contamos contigo para outras
missões!
Que o teu exemplo guie muitos
dos nossos adolescentes e jovens!
2. Sporting Clube de Cabreiros
– fundado em Agosto de 1932!
Clube histórico na A.F. de Braga!
Clube de gente simples também!
Gente séria, cumpridora das
suas responsabilidades!
Clube humilde, mas pleno de
ambição!
Parabéns pela subida ao mais
elevado escalão do futebol distrital, o campeonato Pró-Nacional!
Parabéns aos seus brilhantes
atletas e técnicos!
Parabéns aos seus incansáveis
dirigentes, num tempo de crescentes dificuldades em manter
estas coletividades vivas e competitivas!
Parabéns aos seus adeptos, sócios e simpatizantes, sempre
presentes e empenhados na defesa e no apoio ao seu clube!
O futuro apresenta enormes
desafios. Estou certo de que,
com os “pés bem assentes no
chão”, com trabalho e muito empenho, estaremos à altura e honraremos a história longa e sinuosa do nosso clube!
Desporto e Excelência: Cabreiros!
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São Bernardo vai lutar pelo
“sonho do título” nacional
Odemira Aveirenses são uma das seis equipas apuradas para a Fase Final e
alcançar o troféu é o desejo assumido por Tiago Portas, o treinador da equipa
D.R.

Andebol
Nacional de Iniciados

Adérito Esteves
Arranca hoje, em Odemira, a
Fase Final do Campeonato Nacional de Iniciados masculinos,
para a qual se apurou o S. Bernardo, que vai disputar o título
junto das melhores equipas nacionais (ver caixa).
Integrada na Zona 1, juntamente com o Águas Santas e o
Colégio dos Carvalhos, a equipa aveirense inicia a fase final
medindo forças precisamente
com a formação oriunda do
Porto, esta tarde, a partir das 17
horas, tendo encontro agen-

finais, o S. Bernardo “vai lutar
para alcançar o sonho do título”.
Ainda assim, e apesar da ambição, Tiago Portas defende que
a tarefa da sua equipa não será
fácil. “Ficámos inseridos no
grupo mais difícil da Fase Final,
juntamente com os dois primeiros classificados da Zona Norte.
Por isso, acredito que quem
passar este grupo será um sério
candidato ao título de campeão
nacional”, diz.
O S. Bernardo apurou-se para
esta fase após terminar a 2.ª
Fase no segundo lugar, atrás do
Benfica, eliminando o Almada
e o Sp. Horta na Fase de Apuramento. |
EQUIPAS A DISPUTAR
A FASE FINAL
Zona 1
São Bernardo
Águas Santas
Colégio dos Carvalhos

S. Bernardo é o actual campeão distrital de Aveiro

dado com o Águas Santas amanhã (10 horas).
“O nosso primeiro grande
objectivo é passar a fase de gru-

pos, com jogos em que teremos
de ser muito competitivos”, assume Tiago Portas, técnico da
jovem equipa. Apurando-se os

dois primeiros de cada grupo
para a fase seguinte, o treinador
aveirense acredita que, em caso
de apuramento para as meias-

Zona 2
ABC Braga
Ginásio do Sul
SL Benfica
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Este jornal
vale 1,20 €
nos postos
1 DE JUNHO DE 2017 QUINTA-FEIRA, Edição n.º 10.623 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
Veja como na
coluna de ofertas

Dia Mundial da Criança
inspira actividades divertidas
Região | P14 à 18

Judiciária desmantela esquema
de notas falsas Águeda | P11
PAULO RAMOS

Alunos estiveram
no centro do Dia
Mundial Sem Tabaco
Aveiro | P5

FIMO - Festival de
Marionetas propõe
68 espectáculos
Ovar | P32

Miss Cat, Rapaz Cão e
Orquestra Decadente
em concerto no TA
Aveiro | P6

Centro Educativo é
inaugurado amanhã
Trofa | P19

Presidente do Arouca
constituído arguido
“Caso túnel de Alvalade” | P28

i

Uma semana
dedicada
ao cérebro

i

i

i

São Bernardo disputa
título nacional
Andebol - Iniciados | P31

i

i

“Brain Week” arrancou, ontem, na Universidade e decorre até ao próximo dia 6 Página 7
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Nuno Baptista e Sanjoanense terminam ligação
A secção de Andebol da Sanjoanense anunciou, ontem, que Nuno Baptista não irá
continuar à frente da equipa sénior masculina do clube, terminando, assim, um ciclo de
três anos. Recorde-se que a Sanjoanense acabou por não alcançar a subida à 1.ª Divisão
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Académica luta pela
subida à 2.ª Divisão
Triunfos Época de sucesso dos estudantes pode ser
coroada com a promoção, no sábado, diante do Ac. Porto
D.R.

Académica venceu no reduto do Santana e sábado (20h00) recebe o AC. Porto num jogo decisivo

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

A Académica disputa, no sábado, às 20h00, o jogo que determina se sobe ao Nacional
da 2.ª Divisão de andebol.
Na última jornada do campeonato, a turma academista
defronta o Ac. Porto, adversário
directo que luta, igualmente,
pelo 3.º lugar da Zona Norte do
Nacional da 3.ª Divisão, a última posição que dá acesso ao
segundo patamar luso.
A Direcção da Secção de Andebol da AAC está, deste modo,
a encetar várias iniciativas para
ter “casa cheia” no Pavilhão 1
do Estádio Universitário.
Triunfo em Ermesinde
Na última ronda, a Académica foi ganhar a Ermesinde,

contra o Santana, por 28-30,
dando assim um passo decisivo rumo à desejada subida divisão.
O empate do Feirense no terreno do Ac. Porto ajudou à
“festa” e torna a última jornada
numa ronda escaldante.
O Santana esteve quase sempre por cima até que a Académica, nos minutos finais, conseguiu virar o resultado e assegurar a vitória.
Artur Duarte com 13 golos
(exímio na concretização da
totalidade dos oito livres de 7
metros), Diogo Feijó (6 golos)
e Diogo Carvalho (5) destacaram-se num ataque em que a
dinâmica colectiva foi positiva,
pecando somente na concretização. Na defesa, houve a solidez e a entreajuda que caracterizam a equipa.

Formação em actividade
Nos infantis, a Académica recebeu o Feirense, tendo perdido por 21-49. Os juvenis não
tiveram sorte diferente, uma
vez que receberam o Vacariça
e perderam por 16-28, num
jogo que acabou desnivelado
apesar do equilíbrio verificado
na primeira parte.
Sábado, os juvenis academistas jogam em Águeda, às 14h00,
enquanto os infantis deslocamse ao reduto do Beira-Mar, numa partida agendada para as
10h30. No domingo, os minis
recebem o Feirense, no Pavilhão 1 do universitário (11h00).
A AAC vai continuar a promover treinos de captação (são
gratuitos) de jovens dos 8 aos
15 anos durante o mês de Junho, às segundas, quartas e
sextas-feiras, às 18h00. |
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Três atletas leirienses
na Selecção Nacional A
Andebol
Convocatória

As atletas da SIR 1.º de Maio
Diana Roque e Adriana Lage e
a atleta da Juve Lis Francisca
Marques foram convocadas
para a Selecção Nacional de
seniores femininos que vai disputar em São Paulo, no Brasil,
o Torneio das 4 Nações.
O seleccionador nacional A,
Ulisses Pereira, fez regressar ao

lote de convocadas a guardaredes Diana Roque, já com
larga experiência de selecção
nacional A e convocou a 2.ª linha Adriana Lage, que se estreia na principal selecção nacional, juntando-se a Francisca
Marques (Juve Lis), uma presença habitual na equipa das
quinas.
A selecção nacional viaja
para o Brasil dia 6 e regressa
dia 15 de junho. |
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Sporting
campeão
16 anos depois
> Ao vencer o Benfica
por 25-23 na última
jornada do campeonato,
o Sporting pôs um ponto
final no jejum de títulos
de campeão em andebol
que se cifrava em 16
anos. Os leões
precisavam de bater, em
Odivelas, o eterno rival.
À espera de um empate
ou de um triunfo
encarnado estava o
FC Porto, que cumpriu a
sua obrigação, em casa,
diante do Aguas Santas
(33-19). O Sporting
pode, no próximo fim
de semana, fazer o
triplete com a conquista
da Taça de Portugal, isto
depois de ter vencido
a Taça Chailenge e o
campeonato nacional.
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Nuno Silva despediu-se do projecto madeirense com cinco golos marcados ao ABC.

Madeira SAD termina
época em beleza
gal mas não regateando esforços
para presentear os seus adeptos
com uma vitória.
Não o conseguiu, culpa do Madeira SAD que fecha com ouro
uma época de muita qualidade.
Um quarto lugar e Europa garantida.

HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticías.pt
O Madeira andebol SAD fechou a
temporada com um empate a 33
bolas em casa do ABC, com os nortenhos em vantagem ao intervalo
por 19-18.
Uma partida disputada num ambiente de despedidas e com muita
emoção igualmente presente. Um
fim de ciclo para muitos dos atletas
deste projecto que ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite quiseram deixar uma boa imagem, realizando
uma grande partida.
As duas equipas não tinham
tudo resolvido, porque ainda estavam na luta pelo quarto lugar, meta
ganha pelos madeirenses e logo
frente ao campeão da última época
- esta temporada venceu o Sporting [ver texto em baixo]
Os madeirenses só não ganham
esta partida porque o ABC também fez um grande jogo, já a pensar na 'final four' da Taça de Portu-

FORMAÇÃO
MADEIRENSE
CONSEGUIU UMA
IGUALDADE A 33
BOLAS COM O ABC

Obrigados a todos pela
excelente época

I DIVISÃO MASCULINA

ÚLTIMA JORNADA

2.a FASE

Sporting - Benfica
ABC - Madeira SAD
FC Porto - Aguas Santas

25-23
33-33
33-19

Equipa

J

1.°
ting
2.0 FC Porto
3.0 Benfica
4.0 Madeira SAD
5.0 ABC
6.0 Aquas Santas

10 7 2
10 6 O
10 4 3

V

E

D

G

Pt

1 294-275 62
4 295-264 61
3 286-275 53

10 4 2 4 311-307 49
10 2 O
10 2 2

7 277-310 48
5 239-257 43

No final, o treinador a formação
madeirense não escondia a satisfação. "Fizemos uma fase final de
muita qualidade e quero neste momento dar os meus parabéns aos
jogadores, aos que partem e aos
que continuam. Uma palavra para
os nossos adeptos e para a administração. Todos contribuíram
para este brilhante resultado. Merecemos muito este quarto lugar
num campeonato complicado. Fomos muito profissionais, os meus
jogadores merecem um aplauso
pela postura demonstrada", registou Paulo Fidalgo.
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Sporting é campeão
O Sporting sagrou-se ontem campeão nacional de andebol, ao vencer o Benfica por 25-23, em jogo da
10.a e última jornada da segunda
fase do campeonato, disputado em
Odivelas.
Os 'leões', que ao intervalo já venciam por 14-8, dependiam apenas
de si para somarem ao 18.° título
na prova, enquanto o FC Porto,
que se sagrou vice-campeão, precisava de fazer um resultado melhor do que a equipa lisboeta, de
nada valendo a vitória por 33-19 na
recepção ao Aguas Santas.

Recorde-se que a fase final do
campeonato está ainda marcada
por um protesto dos 'dragões' no
jogo com o Benfica, derrota portista por 28-27, que foi negado pela
Federação de Andebol de Portugal, mas os 'azuis e brancos' recorreram da decisão para o Conselho
de Justiça da Federação. Em causa
um golo anulado aos portistas que
daria, eventualmente, o empate no
encontro.
O FC Porto lidera o `ranking' nacional com 20 títulos, seguido do
Sporting com 18 e do ABC com 13.
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O Sporting pode conquistar as três competições em que participou nesta época, caso vença a Taça de
Portugal de andebol no fim de semana, em Fafe, após ter-se sagrado campeão nacional e ter vencido
a Taça Challenge.
A equipa 'leonina', que conta com mais vitórias na competição (15), vai lutar pelo troféu com o FC
Porto, o ABC/UMinho e a AA Avanca, formação perante a qual vai iniciar a final a quatro, no sábado,
pelas 15:45, tendo a hipótese de conquistar o terceiro título da época em pouco mais de uma semana,
no pavilhão multiusos da cidade minhota.
A equipa treinada por Hugo Canela alcançou, na quarta-feira, o primeiro título nacional desde 2001 conseguiu a 'dobradinha' nesse ano -, após derrotar o Benfica (25-23) e acabar o campeonato com 62
pontos, mais um do que o FC Porto, e a Taça Challenge pela segunda vez, no sábado, após vencer a
final com os romenos do HC Potaissa Turda, sucedendo ao ABC, vencedor em 2016.
Vitorioso pela última vez na competição em 2013/14, quando derrotou o ABC (34-29), o Sporting
eliminou no caminho para a 'final four' o atual detentor da Taça, o Benfica, ao impor-se por 35-28,
num jogo dos quartos de final, disputado em março, 'vingando-se' da derrota da final de 2016,
quando as 'águias' venceram por 36-35, após prolongamento.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
O Sporting deixou ainda para trás o Arsenal, nos 16 avos de final (41-28), e o Vitória de Setúbal, nos
oitavos (41-20), e vai defrontar a AA Avanca, equipa que ultrapassou a Sanjoanense, nos 16 avos
(30-20), o AC Fafe, nos oitavos (26-22), e o Águas Santas, equipa do grupo A da fase final do
campeonato, nos quartos (29-27).
A formação do concelho de Estarreja, treinada por Carlos Martingo, parte como 'outsider' para esta
'final four', depois de ter sido a única a ficar de fora da luta pelo título, sendo, para já, a melhor das
oito da fase de manutenção no principal campeonato, com 54 pontos.
O FC Porto e o ABC/UMinho vão discutir, pelas 18:00, a outra vaga na final de domingo, reeditando o
embate decisivo de 2014/15, quando os bracarenses arrecadaram a 11.ª Taça, com um triunfo por
25-24, e passaram a somar mais quatro do que os 'dragões', vencedores pela última ocasião em
2006/07 - derrotaram então o Benfica por 19-18.
Até chegar à 'final four', a equipa 'azul e branca' eliminou o Sir 1.º de Maio, nos 16 avos de final (3623), o Maia-Ismai, nos oitavos (35-20), e o Marítimo, nos quartos (32-24), e, em Fafe, vai ter a última
oportunidade para evitar a segunda época consecutiva sem títulos.

Página 27

Os minhotos, quintos classificados no último campeonato, podem conquistar o quinto título em três
épocas, após a Supertaça, o Campeonato e a Taça Challenge, em 2015/16, além da Taça, em
2014/15, tendo, até agora, superado o Estarreja, nos 16 avos (41-25), o Madeira SAD, nos oitavos
(29-28), e o Sporting da Horta, nos quartos (34-26).
Os vencedores dos jogos de sábado da 46.ª edição da Taça de Portugal de andebol encontram-se na
final de domingo, agendada para as 17:00, no Pavilhão Multiusos de Fafe.
2017-06-01T09:10:00Z
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Académico defronta
Infesta na meia-final
AA Porto Viseenses disputam pela primeira vez nos últimos anos um troféu
de relevo com adversários mais experientes em termos de competitividade
ARQUIVO

Andebol
Seniores masculinos

Silvino Cardoso
Rafael Ribeiro o coordenador
de todo o andebol do Académico de Viseu, está em Viseu
ao abrigo de uma parceria entre o clube da capital da Beira
Alta e o FC Porto.
E o seu trabalho já está a dar
frutos quer a nível da formação, quer no escalão de seniores. Depois de uma primeira
fase em que a equipa disputou
um dos grupos da 3.ª Divisão
Nacional, organizado pela Associação de Aveiro, tendo falhado a qualificação para a fase
nacional por um ponto, o Académico por sugestão de Rafael
Ribeiro decidiu participar no
Campeonato Regional de Seniores Masculinos, uma prova
organizada pela Associação de
Andebol do Porto, tendo assegurado a quarta posição e com
ela a presença na fase da discussão do primeiro lugar.

“Final-four” decorre no Pavilhão do Infesta ao longo do fim-de-semana

O actual coordenador do andebol academista e também
treinador da equipa sénior
aquando da entrada na prova
organizada pela Associação
portuense, referiu ao Diário de
Viseu que o objectivo era a
chegada à 'Final-Four', para dar
competitividade à equipa para
que a projectasse para lutar
pela meta da subida à 2.ª Divisão Nacional na próxima

época.
A “Final Four” vai disputarse no próximo fim-de-semana
no Pavilhão do FC de Infesta,
clube organizador. Os restantes participantes são todos de
grande valia e o Académico vai
jogar a meia-final contra o primeiro classificado do Campeonato Regional, cabendo ao
CA Penafiel defrontar o SVR
Benfica.

Contactado pelo Diário de
Viseu, Rafael Ribeiro admitiu
que “o sorteio não foi o mais
favorável aos viseenses”, mas
garantiu que “o Académico vai
dar tudo para chegar à final
que se disputa no domingo”.
O técnico sabe das dificuldades, mas “caso não chegue ao
jogo para atribuição do troféu,
tentará vencer para uma subida ao pódio”. |
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Turismo do Centro homenageia
fundador do grupo Visabeira

Três homens detido por
furtos em habitações GNR | P9

Fernando Nunes | P2

CINCO CASOS DE
SARNA CONFIRMADOS

Hospital de Viseu
identificou cinco
pessoas com sarna.
Mais de 70
profissionais de saúde
estão a realizar
tratamentos Página 5
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

“Portugal Sou Eu”
promove produtos
de Viseu
Rossio | P6

Alunos do IPV
ensinam a
descobrir a cidade
Roteiros turísticos| P20

Viseu Dão Lafões
traça plano para as
alterações climáticas
CIM | P8

Viseenses escolhem
“Wireless para todos”
Projecto da Escola Profissional Mariana Seixas foi o mais votado entre as 12 propostas vencedoras
do Orçamento Participativo Jovem de Viseu Página 3

Carregal recorda
Aquilino Ribeiro
Serenata Monumental | P11

PJ apanha suspeitos
de abuso de criança
Guarda | P11

Sucesso passa pela
diversidade da oferta
Forum Turismo | P11

Hoje
com o
seu jornal

Viseu debateu
movimento
paralímpico
Desporto | P13

Académico
enfrenta
Infesta
na “Final Four”
Andebol | P14

Crianças da região
comemoram o seu dia
com muitas actividades
Escolas, câmaras e instituições assinalam
hoje um pouco por toda a região o Dia Mundial da Criança. Actividades diversas e animação recheiam os programas Páginas 2, 10 e 11
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Andebol

Sporting campeão
O Sporting sagrou-se ontem campeão nacional
de andebol, ao vencer o Benfica por 25-23, em
jogo da 10.ª e última jornada da segunda fase do
campeonato, disputado em Odivelas. Os ‘leões’,
que ao intervalo já venciam por 14-8, dependiam apenas de si para somarem ao 18.º título na
prova, enquanto o FC Porto, que se sagrou vice-campeão, precisava de fazer um resultado melhor do que a equipa lisboeta, de nada valendo
a vitória por 33-19 na receção ao Águas Santas.
A fase final do campeonato está ainda marcada por um protesto dos "dragões" ao jogo com o
Benfica, derrota portista por 28-27, que foi negado pela Federação de Andebol, mas os "azuis e
brancos" recorreram da decisão para o Conselho
de Justiça da Federação. O Sporting acabou com
62 pontos, seguido do FC Porto (61), Benfica (53),
Madeira SAD (47), ABC (46) e Águas Santas (44).
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ABC empata em casa com o Madeira SAD e falha quarto lugar

DR

Europa à espera da Taça

Ricardo Pesqueira num lance ofensivo do ABC

JOsé costa lima

ABC/UMinho empatou, ontem à tarde,
na receção ao Madeira SAD no último jogo do campeonato,
acabando a competição
no quinto lugar, posição
que pode atirar o campeão nacional da última
época para fora das competições europeias, restando à equipa de Braga a conquista da Taça de
Portugal ou perder a final
diante do Sporting, novo
campeão nacional.
Num jogo marcado

O

pela despedida de Dario
Andrade (sempre muito aplaudido pelos adeptos) do Pavilhão Flávio
Sá Leite, a primeira parte
foi bastante equilibrada e
apenas por duas vezes (19
e 20 minutos) o ABC conseguiu distanciar-se por
uma margem de três golos. O Madeira SAD só nos
minutos iniciais passou
para a frente do marcador, mas depressa os bracarenses passaram para a
frente. Durante meia hora, houve claramente uma
supremacia dos ataques de
ambas as partes em rela-

Carlos Resende

ção às defesas, o que proporcionou um duelo com
muitos golos, um a mais
para o ABC quando o árbitro apitou para o descanso (19-18).
À saída dos balneários,
o Madeira SAD colocou-se pela primeira vez em
vantagem na segunda parte, algo que não acontecia
desde o minuto inicial. A
vencer por 22-24, os visitantes obrigaram Carlos Resende, técnico dos
bracarenses, a solicitar um
desconto de tempo aos 38
minutos na tentativa de
evitar a descolagem do
adversário. O grupo entendeu a necessidade de
não errar no ataque, de
ser mais agressivo na ho-

ra de guardar a baliza de
Humberto Gomes e aos
45’ chegou à reviravolta,
ainda que fosse percetível que a tónica vista até
ali não iria sofrer grandes
alterações até final.
O Madeira SAD, porém, virou o marcador a
seu favor logo a seguir e o
melhor que o ABC conseguia era sucessivos empates. A um minuto do fim,
com o resultado fixado
em 33-33 (o Madeira falhou um lance ofensivo)
e a bola na posse do ABC,
Pedro Spinola rematou
com força, mas o guardião forasteiro travou o
golo da vitória e a chegada dos minhotos ao quarto lugar, o que daria acesso direto à Europa.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
Árbitro Rúben Maia e André Marques

ABC

33

Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Délcio Pina, Hugo Rocha (2), Pedro Marques
(5), Diogo Branquinho (4), Miguel Pereira,
Ricardo Pesqueira (3), Pedro Spínola (7),
Dario Andrade (4), Carlos Marns (83),
André Gomes (4), José Costa e Tomás Albuquerque (1).

Treinador Carlos Resende

Madeira SAD

33

Yusnier Giron; Bruno Moreira (6), Diogo
Bento, Daniel Santos (7), Luís Carvalho,
Nuno Silva (5), Pedro Rodrigues, Diogo
Gomes (2), João Miranda, Hugo Rosário
(2), João Gomes (1), Nelson Pina (3) e Fábio
Magalhães (7)

Treinador Paulo Fidalgo
Ao intervalo: 19-18

DR

"Não foi aqui que perdemos o 4.º lugar»
No final da partida, Carlos Resende analisou a exibição da sua equipa no último jogo do campeonato, ABC
que agora vai preparar a final-four da Taça de Portugal, a iniciar já este sábado.
«Este jogo foi o espelho daquilo que foi a nossa fase
final. Perdemos sete dos 10 jogos e não foi nesta partida que deixámos fugir o quarto lugar. Queríamos muito ganhar para ultrapassar o Madeira SAD, acabar bem
o campeonato, oferecer o triunfo ao Dario, mas oxalá
possamos conquistar a Taça de Portugal», disse o técnico dos academistas.

Paulo Fidalgo, por sua vez, diz que o quarto
lugar do Madeira SAD «é justíssimo»
«Fizemos uma grande segunda fase e os meus jogadores foram fantásticos. Os objetivos superaram em
muito aquilo que traçámos. Sou um treinador muito orgulhoso por tudo o que fizemos», resumiu o líder dos insulares.

Presidente do ABC entregou lembrança a Dario Andrade
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Madeira SAD empata em
casa do antigo campeão
© Flávio Cabrita/DR

Termina a época em quarto lugar, numa temporada em que esteve brilhante e
foi um opositor com menos recursos financeiros mas com elevada qualidade.

Madeira SAD terminou campeonato vencendo o antigo campeão e só ultrapassado pelos três grandes.

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

adeira SAD terminou da
melhor maneira a sua
participação na presente temporada do Campeonato Nacional de Andebol, ao empatar (33-33) em
casa do até ontem campeão nacional, ABC de Braga. Ao inter-

M

valo, a equipa madeirense chegou a estar a perder por 19-18,
mas o melhor parcial na segunda, vencendo por 15-14, permitiu
assegurar um empate e um brilhante quarto lugar, se tivermos
também em conta que a equipa
do Madeira SAD era a que tinha
o menor orçamento de todas as
que lutaram pelo título Nacional.
Um jogo em que a equipa de
Paulo Fidalgo demonstrou a razão de apenas ter ficado atrás
dos três grandes, casos do Sporting (ontem consagrado campeão), FC Porto e Benfica.

Fábio Magalhães e Daniel Santos foram os melhores marcadores da partida, ao marcar
cada um sete golos. Ou seja,
quase metade dos 33 golos madeirenses. Bom plano, também,
para Bruno Moreira (6 golos) e
Nuno Silva (5), dois jogadores
que foram agradáveis surpresas
da equipa ao longo da época.
Destaque, ainda, para a despedida de Fábio Magalhães, jogador que vai jogar para o estrangeiro e sagrou-se como o
melhor marcador dos campeonatos nacionais. JM

Página 33

A34

ID: 69785004

01-06-2017

Tiragem: 29387

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3

ANDEBOL Sporting aguentou a recuperação do Benfica e venceu o
dérbi, sagrando-se campeão nacional depois de um jejum de 16 anos

UMA FESTA SOFRIDA
IWEDUPLO SABOR
SPORIING
BENFICA
Ravlihk, Multiusos de Odlvelas
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo
ortsoc (AA Madeira)
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1953/54 FC Porto 1986/87 ABC
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1987/88 ABC
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1956/57 FC Porto 1989/90 Benfica

Reinador:

'oinada.:

Hugo Canela

Mariano Ortega

Ao intervalo 14-8
Marcha.05' 2-1,10' 4-4,15' 8-7, 2010-7,
25' 12-7, 30' 14-8, 35' 18-9, 4' 19-12„
45' 20-14, sa 22-18, 55' 23-22, 60'
Exclusões: 3/2

Verrnethos:-/-

1957/58 FC Porto 1990/91 ABC

LEONEL LOPES AMES

1958/59 FC Porto 1991/92 ABC

«4 A 33 segundos do final,
um remate de Carlos Ruesga
furou a muralha defensiva do
Benfica, dilatou a vantagem
do Sporting para dois golos
(25-23) e desencadeou a loucura no Multiusos de Odivelas. Era o fim de um jejum de
16 anos - o último título fora
em 2000/2001, estava o agora
treinador Hugo Canela no primeiro ano de sénior como jogador... -, com os leões a confirmarem o triunfo ante o velho rival da 2.3 Circular e a somarem o título nacionalàTaça
Challenge conquistada no
passado sábado.
A festa foi rija, comas lágrimas
e os sorrisos de alegria dos jogadores e treinadores a contagiarem os adeptos. "Campeões, campeões", ouvia-se
em todo o recinto, numa comunhão de longos minutos,
celebrando um título que se
revelou bem mais difícil do
que as contratações de início
de época deixavam antever. O
Sporting arrancou como favorito, mas a caminhada invicta
do FC Porto na primeira fase
alterou os prognósticos. Ago-

1959/60 FC Porto 1992/93 ABC
1960/61 Sporting 1993/94 Belenenses
1961/62 Benfica
1994/95 ABC
1962/63 FC Porto 1995/96 ABC
1963/64 FC Porto 1996/97 ABC
1964/65 FC Porto 1997/98 ABC
1965/66 Sporting

1998/99 FCPorto

1966/67 Sporting 1999/00 ABC
1967/68 FC Porto
2000/01 Sporting
1968/69 Sporting 2001/02 FC Porto
1969/70 Sporting 2002/03 FC Porto
1970/71 Sporting 2003/04 FC Porto
1971M Sporting 2004/05 Madeira SAD
1972/73 Sporting 2005/06 ABC
1973/74 Belenense 2006/07 ABC
1974/75 Benfica
2007/08 Benfica
1975/76 BeX•nerne 2008/09 FC Porto
1976/77 Beienerese 2009/10 FC Porto
1977/78 Sporting

2010/11 FC Porto

1978/79 Sporting
1979/80 Sporting

2011/12 FC Porto
2012/13 FC Porto

1980/81 Sporting
1981/82 Berd ica

2013/14 FC Porto
2014/15 FCPorto

1982/83 Benfica

2015/16 ABC

1983/84 Sporting 2016/17

TOTAIS
IX Poeto
~11111~0
Sporting
18

ADC

ng

1
Sporting terminou a travessia do deserto e passou a ter uni recorde de 38 troféus, incluindo 18 títulos nacionais
ra, os leões vão no fim de semana tentar completar uma
época perfeita, pois só lhes
falta a Taça de Portugal.
Ontem, e obrigados a vencer
o último jogo, os comandados
de Hugo Canela souberam
contornar os nervos e à passagem dos13 ' passaram a liderar,
graças a uma defesa pressionante e ao ataque eficaz. O domínio asfixiou o Benfica, que
esteve longos 16' sem bater
Asanin. Ao intervalo, a vantagem (14-8) espelhava a diferença de ritmo entre as duas
equipas.
No segundo tempo, o leão
foi aumentando o conforto no
marcador, catapultado pelo
inspirado Bozovic, que chegou aos sete golos, mas os18 -9
aos 35' não acabaram com o
jogo.Tal como nos confrontos
com o FC Porto, o Sporting
perdeu intensidade e sofreu.
O Benfica, a defender 5x1 e

com a frieza de quem nada
tem a perder, fez um parcial de
5-0, viu Cavalcanti brilhar
com quatro golos nos minutos
finais e o pavilhão tremeu aos
54', quando se chegou aos 2322.0 FC Porto já tinha batido

oÁguas Santas e o empate daria outro campeão. Foi então
que o facto de ter um central
experiente pesou: Carlos
Ruesga, com dois golos em
grandes remates, assegurou a
festa!

AFIGURA

Carlos Ruesga
i

•
O central de 32 anos que
chegou do Barcelona
r evelou•se decisivo na
fase final do campeonato

Comovido Presidente com equipa
Bruno de Carvalho sofreu na bancada, quando viu a
aproximação do Benfica, mas fechou a noite com uma
grande festa junto dos jogadores. O andebol, já com duas
conquistas, está perto de uma época perfeita.

e do... jogo do titulo. Fez
os últimos três golos do
Sporting e manteve a
vantagem de dois
quando o Benfica
ameaçava empatar. Um
líder é assim!
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Dois utulos em
cinco dias dão-nos
confiança. Agora a
Taça? Porque não?
Vamos com tudo"
Castailtusega

CentraldoSporting

"Estes adeptos
obrigam-nos a dar
tudo. E um
orgulho fazer
parte desta
história"
Itvanifficeevie
Ponta-esquerda do Sporting

"Depois do 7-7
perdemos o
controlo com um
pouco cie
ansiedade e o
Sporting •
aproveitou bem e
fugiu no
marcYlor"
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Period.: Diária
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3

Jogadores festejam com Canela, que só é técnico principal desde fevereiro

HUGO CANELA Treinador rejubilou com a conquista dos
leões e repartiu os louros com os jogadores e os adeptos

"Sporting feito
para
"Há i6 anos, fui campeão
pelo Sporting. Voltara dar
uma alegria aos sportinguistas é fantástico. Foram
tempos muito dificeis e há
muita gente que está de
parabéns", recordou o
treinador sportinguista
impo Hugo Canela rejubilou
com a conquista do Sporting.
Em fevereiro, ojovem técnico
de 37 anos era chamado para
substituir o experiente espanhol Zupo Equisoain, depois
de uma dececionate derrota
caseira frente ao FC Porto.
Três meses depois da chicotada psicológica, os leões estão a
ganhar tudo.
"Há 16 anos, fui campeão

peloSporting.Voltaradaruma desta temporada. "Foram
alegria aos sportinguistas é tempos muito difíceis e há
fantástico.O Sporting foi feito muita gente que está de paraparaganhar.Naalmalevomui- béns. Foi muito dificil, mas a
ta felicidade, por ter sonhado equipa lutou. Conseguimos
com este momento, por ter lu- levantar-nos, mas não consetado. Como disse há umas se- guimos fazer tudo sozinhos.
manas, era a única pessoa que Há muita gente que está de paacreditava que o Sporting era rabéns", vincou.
capaz de ganhar o título. No
"Desde que pegámos na
desporto, é preciso sonhar e equipa, temos uma derrota e
acreditar, foi isso que fizemos dois empates. O FC Porto pere alcançámos um grande obje- deu quatro jogos. Os jogadores
tivo. Este clube merece", sub- foram acreditando aos poulinhou, com a voz embargada, cos, conseguiram fazer coisas
o interino que passou a defini- diferentes e estiveram cada
tivo e fez história.
vez melhores. Melhorámos
No calor dos festejos, o trei- imenso na defesa e essa segunador recordou os momentos rança fez que conseguíssemos
conturbados pelos quais os dar este salto qualitativo", releões passaram no decurso matou.

"É isto o que queremos no clube"
Parco em palavras,
Bruno de Carvalho
foi efusivo durante
os festejos da conquista do título

"Na segunda parte
melhorámos na
defesa. Ruesga,
com qualidade,
deu a vitória ao
Sporting. Estamos
tristes pela época
irr
alariam Ortega
treinador do Benfica

Bruno de Carvalho

luro Bruno de Carvalho voltou a festejar mais um título,
quatro dias depois de ter ajudadoa levantar aTaçaChallenge na Roménia. Parcoempalavras, o presidente do Sporting
saboreou mais uma alegria
graças à equipa de andebol.
"Isto é o que queremos para o

Sporting, esta festa e encontro
entre todos. É magnífico darmos isto aos adeptos. É uma
conquistahámuitoesperada",
disse presidente leonino, que
ainda cantou em uníssono, ao
lado do plantei, e emocionado, "O Mundo sabe que". Durante a festa do 18.° título de
campeão nacional do Sporting, Kopco, por exemplo,
saltou para a bancada e foi festejar o título junto às claques;
Pedro Solha, de muletas, não
quis perder pitada e festejou...
saltitando!
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Diretor adjunto »melais
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Médio do Braga assina
por quatro épocas

BATTAGLW
3 5 MINES
ESGAIO
E JEFFERSON

ACORDO POR SÉRGIO CONCEIÇÃO
E
QUASE FECHADO

cgf:agi°
CONVENCE

Lateral português
segue para
a Pedreira
12111 CinfillitiVO

BENFICA
Avançado de 20 anos
do Mónaco

Possibilidade
de envolvimento
de mais jogadores
no negócio

P2-5
// Novo treinador decide se Diego Reyes é vendido ou não
Resiktas no Porto para oferecer seis milhões por Aboubakar

Saint-Nlaximin
entre os alvos
das águias
Vieira e Man. United
negoceiam Lindelof
e Semedo

Krovinovic (Rio Ave)
pretendido. mas ha
concorrência

V. GUIMARÃES

e Plantes disputam
114
Martins

P31

Sporting campeão 16 anos depois ;'; 1j ==
;41 • dm
"EM

l •~
t
e

RIO AVE

Fosun injeta dez
milhõesnaSAD no

11 JUNHO VILA NOVA DE GAIA INCREVA-SE JÁ
PARTE 96 VALOR 1111 IIISCRICAO 1891EA FAVOR DA CERCI 1111l#RACETIMEPT
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NUNO GRUME
Ri FRANÇAEFO6EDOALVIPÃO
Um triunfo do Créteil, de Nuno Grilo (fez três
golos), em casa do Selestat, por 26-27, fez a
equipa sair do penúltimo lugar - subiu uma
posição - a uma jornada do fim da liga
francesa de andebol. O Créteil fará o último
jogo com o Cesson Rennes - de Wilson
Davies, que ontem não jogou na derrota
frente ao Montpellier -, estando as equipas
separadas por dois pontos. Esse jogo definirá
o futuro dos dois clubes.
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Dragão encerra com
um triste passeio
PC PORTO

Moas sArrms

H

Drátabca
Arbitrou Eurico Nkolau e Ivan Cacador
Ft PORTO
Hugoiarintino Gr

AGUAS SANTAS
Pattalgampos Gr

AlinidiQuinline Gr

Pidio
Ridtei

LeanchoSendo
OriMonles

taikaniiW
PoiroCna
MilloCibilra
9asPaild0
Nffloilibib
NIbiY
Liii—Rade
~Saia
leséliaboie
CatasoCardm
Gffle»Nelra
Pedalo=
~Caio
Vago Perdra

Dip=5~
Maidollorela
~Ines
looiCailio
~eira

2
7
3
3
1

1
1
1

Giii~ns 3

1~1111alint
MleriliMs

1
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Vido
—ridirrtra

2

Hug° Santos

2
nj

%da Spellc
Treinador
Ricardo Costa

Gr

1
5
•
1

1
2
1
1

2

Treinador:
Paulo Fana

Ao intervaio16-9.
Harcha.05. 2-0, 10' 3-0 , 15' 6-4, 20'. 9-5.
25. 13-7, 30'169, 3518-11, 40' 22-12,
45' 25-15, 50' 2847. 55' 3017,60'33-19
Excktsõe 3/3
Vennelhos: /-

AUCIUSTOPUIRO
• ..Jogar em casa com a cabe-

ça em Odi velas foi o que aconteceu ao FC Porto, num compromisso que foi para além da
hora de jogo, pois o apito final
do decisivo Sporting-Benfica

só se escutou cinco minutos
depois de os dragões terem
obtido, contra o Águas Santas,
a vitória mais expressiva da
segunda fase do Nacional.
Os pupilos de Ricardo Costa
cumpriram e o técnico disse
no final ser sua a responsabilidade do desaire, assinalando
que os seus jogadores "foram
muitos bons, mas não foram
perfeitos e é preciso ser perfeito para ser campeão, pois 32
vitórias, o melhor ataque e a
melhordefesanãochegaram".
Ricardo Costa considerou ainda que no percurso "houve
duas derrotas difíceis de entender, em Braga e na Luz".
Defendendo bem e só deixando os maiatos marcar°primeiro golo de bola corrida aos 13
minutos, os portistas tinham
a vitória segura ao intervalo,
dados os sete golos de diferença. Mas o busílis da questão
tinha a mesma amplitude: o
Sporting também batia o Benfica por sete. A emoção só regressou após o fim do jogo,
pois em Odivelas o resultado
passou a 23-22 e o empate valeria o título ao FC Porto. Mas
o Sporting voltou a marcar e o
sonho portista acabou.
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Leandro Semedo trava Luís Frade num jogo sem sal

MODESTO WIPEÃO
IMA 84 OMITO
Ale
MAME» SAD
Sà Leite

kbaroaRtIben Mala eAndrétlimes
.
ABC Humberto Gomes MO. Pedro
Seabra (5), Diogo Bran~ (4).
R lcanio Pesqueira (3). Pedro 5121nola (7),
Carlos Martins (3), André Gomes (4),
Hugo Rocha (2), José Gostit, Tomás
Abuquerque (1), Dado Andrade (4).
Délcio Pina e Cláudio Siva.
Treinador: Gados Resende
MADEIRA SAD Luis Carvalho (Cr),
Bruno Moreira (6), Daniel Santos (7),
Nuno Silva (5), Hugo Rosário (2), Nelson
Pina (3).Fablo Magalhães (7), Pedro
Rodrigues, Diogo Gomes (2), João
Miranda, João Gomes (1) e Diogo Bento.
Treinador:Paulo Fidalgo
AO INTERVALA 19-18

NACIONAL !DIVISÃO
GRUPOA
25-23
Sporting-11~
A8C-Madalra5AD
33-33
FC Porto-Aguas Santas
33-19
CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P
1.• Sporting
10 7 2 1 294275 62
FCParto
10 6 O 4 295-264 61
Benlka
10 4 3 3 286-275 53
4.° Madeira SAD 10 4 2 4 311307 49
5.° ABC
10 2 1 7 277-310 48
6! Aguas Santas 10 2 2 6 258 290 44

caUPO

J VEO GM.GS P
Avenca
TI 8 O 3 327.274 54
2..° Boa Hora
10 8 0 2 306.27548
3.° ISMAI
10 4 1 5 281-292 44
4.° Belanenses 10 6 O 4 278-272 4.3
5.° *CF"
10 5 1 4 282-284 40
Sp.Horta
10 3 1 6 264-277 36
7.• Arsenal
9 2 1 6 250-273 34
Ac.5.14amedel0 1 2 7 222.263 30
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FC Porto não atira toalha ao chão: "Sporting é virtual campeão"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

01-06-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d3450f1

Fotografia: Manuel de Almeida/Lusa
Sporting festejou a conquista do campeonato nacional de andebol na quarta-feira, depois de vencer o
Benfica, mas o FC Porto não atirou a toalha ao chão.
O Sporting festejou a conquista do campeonato nacional de andebol na quarta-feira, depois de vencer
o Benfica, mas o FC Porto não atirou a toalha ao chão. Os dragões recordam que há ainda um protesto
pendente, referente ao jogo com as águias.
"O FC Porto venceu ontem, por claros 33-19, o Águas Santas, mas os três pontos não foram
suficientes para garantir o título nacional de andebol, uma vez que o Sporting também bateu em casa
o Benfica e é virtual campeão, disputada que está a última jornada da fase final. Dizemos virtual
porque o campeonato não será homologado até que o Conselho de Justiça da Federação de Andebol
de Portugal se pronuncie sobre o recurso apresentado à decisão de indeferir o protesto relativo ao
jogo com o Benfica, a 20 de maio. Em caso de repetição, um empate vale o título aos dragões",
escreveu o FC Porto na newsletter "Dragões Diário"
01 junho 2017 às 09:24
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Andebol Vitória no dérbi com Benfica (25-23) permite aos leões garantir o 18.° campeonato

O Sporting festejou, ontem à noite, a conquista de um titulo que já lhe escapava das mãos há 18 anos

Sporting conquista
titulo 16 anos depois
Susana Silva
desporto@jn.pt

► O Sporting sagrou-se, ontem, campeão nacional de
andebol pela 18.' vez no historial, quebrando um jejum
que durou 16 anos. Os leões
sofreram bastante para vencer o Benfica, por 25-23, na
décima e última jornada do
Grupo A, e assim confirmar
o primeiro lugar. Uma semana em cheio para os lados de Alvaiade, após a conquista da Taça Challenge no
fim de semana.
No Dragão Caixa, o F. C.
Porto cumpriu e impôs-se
ao Águas Santas, por 33-19,
mas de nada valeu. Terminado o encontro, os porristas ainda ficaram uns minutos à espera do desfecho do
jogo de Odivelas, na esperança de um empate das
águias, mas a machadada final não tardou a ser dada e
a imperar a desilusão.
Num pavilhão lotado de
adeptos sportinguistas, o
dérbi começou bastante
equilibrado, com ambas as
equipas a liderarem o marcador, embora sem conseguirem ganhar uma vantagem mais confortável.
A partir do quarto de
hora a formação leonina assumiu o controlo e rapida-

mente logrou distanciar-se.
Ao intervalo o Sporting já
vencia o Benfica por seis
golos de diferença (14-8).
Uma vantagem que cresceu
ainda mais no inicio da segunda metade, chegando a
ser de nove tentos.
Quando a partida parecia
resolvida a favor dos leões,
eis que as águias foram lentamente reduzindo a dis-

Leões somam
vitória no
campeonato à da
Taça Chalienge
tinia e pressionando os locais, até ficarem a dois golos da reviravolta a cerca de
10 minutos do final.
Com as emoções ao rubro e os nervos à flor da
pele, a formação leonina
procurou segurar o único
resultado que lhe interessava. Por duas vezes o Benfica
ficou a um ponto do empate, mas um golo de Carlos
Ruesga a poucos segundos
do final lançou a festa dos
leões. •

as

opero«

23

~ fica

1,onel Paninao Mukedos de OdIvelas.
Alheiros Duarte Santos e Rica* Fonseca.
¥ 1111199 Man!~ (GR) e Alou Cudo
tZatic (4),Pedin Pateia (5), Pecha' Kap«)
a3
Claudio Pedroso Carlos Ruesga
(51 Frant"
Carol
Vic.Carlos Camela Francisco
Tara" Echnlson Araup, Marco Ziellgo hnn
Mor& (2), rolo Peno (1) e Janico ecoa« (7).
Talar",Hugo Gateia
~km Ruça %soa (GR» Pilda ~I •
(Gk Dadde Carvalho (21 Ruço Urna Pago
Pereira (21 1o0o Pals (11 &lora Mondra (71 Pado
Moreno MI Udington Ferreira UI Dand Pena
Andre Afies, Abonde Cavakant (4). lerei
Papei()), Fabio Antunes (De Pies Sera
Treinador Marrano Oriega
/a Intervalo 14-8

Grupo A
RESULTADOS/CLASSIRC.Af?.0
33 • 33
ma eka sA0

ABCCDono
çportnA

Aouas Santas

I Sadia
2 ELPeale
3 ida
4 Ilida SO
5116
6 iam Sias

►
12
a
53
411
a

Benfica
lit 11 T-C
16 1 2 1 842/5

o 4 295264

re

11 4 3
10 4 2
2 1
44 10 2 2

3 266-2/5
4 311-391
7 87-310
6 216.290

reações

áik Há 16 anos fui
w campeão pelo
Sporting como jogador
e voltar a dar esta alegria aos adeptos foi
fantástico. Lutámos
muito para vencer"
Hugo Canais
Treinador do Sporting

histórico : campeões
FC PORTO

•

SPORTING
18

20

MADEIRA •
SAD

ik ABC BRAGA

1

BENFICA

13
7

SALGUEIROS
1•
1NFOGRAFIA IN

BELENENSES

5

Fundamental é
ver a festa e
como os adeptos estão
contentes. É magnifico. É para isso que estamos aqui, para dar
alegrias aos adeptos"
Bruno da Carvalho
Presidente do Sporting
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Agenda
Affidebal -1.. 01~e Melena' (V Faio) - Gneio 8 - Arsenal Devesas-Az São Mamede (21)
Campe - BerAlm-8raga (18)
Penellel 1swilona A - DAM& (2' Fest".»
NIiM- QuollIkação Muniol ~Ne 'ElliOno011rlo- Rondo - Pode F - Frarr,a-EsOovenia 85).
Panejai- ~dia (1730). Estorea-Nernanha (2030) Jogos no Cerdo Cultual de~Ia do Castelo
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semáforo
Per Jia Fada

Hugo Canela
Havia 16 anos que
• o Sporting não
chegava ao título
de andebol e fé-lo curiosamente sob o comando de
um antigo jogador, que tinha sido campeão em
2000/01. Um título que
premeia o melhor acerto,
na fase decisiva da prova, e
assim os leôes estão só a
dois troféus do F. C. Porto.

Jorge Casquinha
O técnico está de
volta ao Gil Vicente e cria onda de
entusiasmo em Barcelos.
Mas o futuro do clube continua incerto, com o caso
Mateus ainda por resolver.
Para já, vai para o segundo
escalão e, como tem sido a
prova, assinar por dois
anos tem tanto de arriscado como de aliciante.

Carlos Pinho
Como se já não
bastasse a desci• da
à LigaPro, o
presidente do Arouca viu o
Conselho de Disciplina instaurar-lhe um processo
disciplinar ao caso do túnel
de Alvaiade, que opôs Carlos Pinho ao presidente do
Sporting. E pouco o consola Bruno de Carvalho ser
também arguido no caso.
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Andebol: FC Porto contesta título do Sporting e pede respeito

Tipo Meio:
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Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

01-06-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=400798b1

Azuis e brancos esperam decisão do Conselho de Justiça da Federação de Andebol de Portugal.
O Sporting conquistou, na quarta-feira, o título nacional de andebol ainda que à condição uma vez que
o FC Porto recorreu ao Conselho de Justiça da Federação de Andebol de Portugal.
PUB
Segundo escreve o Dragões Diários, em causa está o recurso apresentado "à decisão de indeferir o
protesto relativo ao jogo com o Benfica, a 20 de maio", partida na qual o FC Porto saiu derrotado e
acredita que foi prejudicado pela arbitragem.
Na referida newsletter, os dragões deixam ainda críticas a alguns meios de comunicação falando
também em "total desrespeito pelos conselheiros de justiça da Federação de Andebol de Portugal".
"Mal terminou o Sporting-Benfica, as rádios Antena 1 e TSF apressaram-se a incensar o "novo
campeão nacional de andebol", em total desrespeito pelos conselheiros de justiça da Federação de
Andebol de Portugal, que terão de decidir sobre o recurso que o FC Porto apresentou, após o
indeferimento do referido protesto pelo Conselho Técnico. O nosso clube defende que houve um erro
técnico que passou em claro e que teve influência na derrota sofrida contra o Benfica, e de cujo
julgamento depende a real atribuição do título ao Sporting", escrevem os azuis e brancos.
Caso o recurso dos dragões seja aceite e o jogo com o Benfica seja repetido, bastará ao FC Porto
empatar para arrecadar o título.
há 47 mins
POR Notícias Ao Minuto
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Sporting teve de sofrer para
regressar aos títulos no andebol
Depois da conquista da Taça Challenge, “leões” voltam a ser campeões nacionais 16 anos depois,
com um ponto de vantagem sobre o FC Porto. E ainda há a final-four da Taça de Portugal por disputar
MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Campeonato
Marco Vaza
Dezasseis anos depois, o Sporting
voltou a ser campeão nacional de
andebol. Os “leões” dependiam
apenas de si para conquistarem o
título e cumpriram esse objectivo,
ao vencerem o Benﬁca em Odivelas,
por 25-23, na 10.ª e última jornada
da fase ﬁnal. Este triunfo foi o suﬁciente para o Sporting terminar com
um ponto de vantagem sobre o FC
Porto, que também venceu ontem,
batendo o Águas Santas por 33-19. Foi
o 18.º título do historial “leonino” e
o primeiro desde 2001, mas, para lá
chegar, teve de ultrapassar um Benﬁca que por pouco não ofereceu o
título aos rivais do Norte.
No Dragão Caixa, não houve muita
história no FC Porto-Águas Santas. Os
“dragões” nunca deixaram de estar
confortáveis no comando, pelo que
o jogo se desenrolou sem grandes interrupções. E quando terminou, os
portistas não sabiam ainda se iriam
festejar porque, no Multiusos de
Odivelas, havia muito para jogar e
as coisas estavam bem equilibradas.
Durante largos minutos, os portistas agarram-se aos telemóveis para
acompanhar o que se passava mais a
Sul e a torcer para que o Benﬁca ﬁzesse ao Sporting aquilo que tinha feito
ao FC Porto na jornada anterior.
Uma nova cambalhota na classiﬁcação não esteve longe de acontecer,
como mostra o resultado, mas nada
o fazia prever que fosse uma decisão levada até aos últimos minutos.
O jogo começou equilibrado, com a
diferença a nunca ultrapassar os dois
golos, mas os “leões”, alimentados
pela pontaria do seu experiente lateral-direito Janko Bozovic e por um
grande acerto defensivo, dispararam
no marcador, chegando ao intervalo
a ganhar por 14-8.
Os primeiros minutos da segunda
parte conﬁrmaram essa tendência do
jogo, com a equipa de Hugo Canela a
dilatar a diferença no marcador para nove golos aos 34’ (18-9). O jogo
parecia entregue, tal era o domínio
“leonino”, mas a história recente do
andebol sportinguista mostra que a
equipa nem sempre gere vantagens

Apesar da reacção do Benfica na segunda parte, o Sporting impôs-se em Odivelas e assegurou o seu 18.º título nacional

ÚLTIMOS VENCEDORES
2016–17 Sporting
2015–16 ABC de Braga
2014-15 FC Porto
2013-14 FC Porto
2012-13 FC Porto
2011-12 FC Porto
2010-11 FC Porto
2009-10 FC Porto
2008-09 FC Porto
2007-08 Benfica
2006–07 ABC de Braga
2005–06 ABC de Braga
2004–05 Madeira SAD
2003-04 FC Porto
2002-03 FC Porto
2001-02 FC Porto
2000-01 Sporting
1999–00 ABC de Braga
1998–99 FC Porto

da melhor maneira. E foi o que aconteceu. Entre os 43’ e os 48’, os “encarnados” tiveram um parcial de 6-0,
com destaque para Cavalcanti (três
golos em cinco minutos), e o resultado ﬁcou mais equilibrado (20-17).
Voltou a ﬁcar ainda mais renhido
quando Davide Carvalho colocou a
diferença na margem mínima (23-22)
aos 55’. Nesta altura, já toda a gente no Dragão Caixa, entre adeptos e
jogadores, estava agarrada aos telemóveis a seguir o que se passava em
Odivelas, onde Bruno de Carvalho
não se conseguia manter-se na cadeira. Depois de um grande golo do
espanhol Carlos Ruesga que deixou o
jogo em 24-22, Belone Moreira voltou
a colocar o jogo na diferença mínima
(24-23) na concretização de um livre

de sete metros. Um empate já seria
o suﬁciente para o Sporting perder
o título, mas Ruesga fez valer toda a
sua experiência e qualidade e tranquilizou todo um pavilhão, incluindo
o próprio presidente “leonino”.
Foi um ﬁnal emocionante para
uma época de grande investimento,
que acabou por ser de glória para o
andebol sportinguista, um título que
há muito escapava e que surgiu poucos dias depois da conquista da Taça Challenge frente aos romenos do
Potaissa Turda. Mas foi também uma
temporada de percalços, incluindo
uma substituição de treinador a meio
da caminhada, com Hugo Canela a
render em Fevereiro o experiente
espanhol Zupo Equisoain.
Acabou por ser o antigo jogador a

conduzir a equipa a um duplo triunfo
em menos de uma semana, acabando com um longo jejum a nível nacional — nesses 16 anos, os “leões”
ﬁcaram três vezes em segundo e
cinco vezes em terceiro, um período
de grande domínio do FC Porto (dez
títulos). “Há 16 anos fui campeão pelo Sporting. Voltar a dar uma alegria
aos sportinguistas é fantástico. Foram tempos muito difíceis e há muita
gente que está de parabéns”, declarou no ﬁnal Hugo Canela, o interino
que passou a deﬁnitivo e que ainda
pode terminar 2016-17 com mais um
troféu, se o Sporting se impuser na
ﬁnal-four da Taça de Portugal, no
próximo ﬁm-de-semana.
mvaza@publico.pt
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O andebol do Sporting teve uma grande
semana, que começou com a conquista
de uma prova europeia (a Taça Challenge)
e prosseguiu ontem com o título nacional. Os
“leões” precisavam de um triunfo sobre o Benfica
e conseguiram-no com mais dificuldade do que a
larga vantagem ao intervalo fazia prever. A equipa
treinada por Hugo Canela volta aos títulos 16 anos
depois, obtendo o seu 18.º troféu e sucedendo ao
ABC, que quebrou a hegemonia do FC Porto. J.J.M.

Arsène Wenger
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Aos 67 anos, 21 dos quais vividos a trabalhar
no londrino Arsenal, o treinador francês
acaba de renovar contrato com o clube. É
um caso raro de longevidade no futebol mundial e,
por isso, é um exemplo pela confiança que o Arsenal
deposita nele, apesar dos resultados não serem
famosos e de alguns adeptos já demonstrarem
cansaço pela falta de títulos — o clube não ganha a
Liga inglesa desde 2003-04. Ganhou agora a Taça, o
que terá ajudado à permanência de Wenger. J.J.M.
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Ter a capacidade de reconhecer o erro
corrigindo-o não é para todos, mas o
Governo fê-lo na proposta de lei que
define um regime especial de tributação para a
actividade de transporte marítimo. No diploma
inicial o Ministério do Mar excluiu as empresas e as
embarcações registadas na Madeira, o que gerou
contestação no Funchal, e percebe-se porquê: a
Madeira tem 511 navios registados contra apenas
dois do registo convencional em Lisboa. J.J.M.
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André Silva

Tem sido meritório o trabalho do PAN na AR,
onde tem marcado a agenda com várias
iniciativas que vai conseguindo aprovar (é
o caso do prato vegetariano nas escolas, projecto
que envolveu também o BE e Os Verdes), mas no
plano interno tem de lidar com a dissolução do PANMadeira, que queria integrar de novo a coligação que
lidera o Funchal. Os argumentos da direcção nacional
são válidos: quer afirmar o partido ideologicamente,
concorrendo com listas próprias. J.J.M.
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NÃO HOUVE FESTA NA INVICTA

INSUFICIENTE. O FC Porto ganhou ao Águas Santas mas não chegou para a
formação azul e branca chegar ao titulo; Ricardo Costa nem queria acreditar

ESPERANÇA PRESA
POR UM SUSPIRO
FC Porto aguardou
mais de 5 minutos
em campo para saber
o resultado dos leões

GRUPO A

FC PORTO

10, jornada
SPORTING

25-23

BENFICA

FC PORTO 33-19 Á. SANTAS
ABC

PEDRO MALACó

33-33

MADEIRA SAD

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GML5

Jogo de sentido único no pavi lhão Dragão Caixa, como FC Porto a 'atropelar' o Águas Santas na
última jornada do campeonato,
mas a ter de aguardar em campo
pelo desfecho do clássico disputado em Odivelas que definiu as
contas do título.
Ao todo foram mais de cinco
minutos de sofrimento, mas com
todos ainda a alimentar a ideia de
uma gracinha do Benfica por causa do desenrolar dos últimos instantes. Momentos de ansiedade e

JOGADORES POIMSTAS
ACOMPANHARAM O DESFECHO
Do CLÁSSICO VIA TUEMÓVEI
NA COMPANHIA DO PÚBIJC0
o argumento que levou os jogadores portistas a misturarem- se com
os seus adeptos de modo a poderem acompanhar em tempo real,
via dispositivo móvel, os derradeiros instantes do jogo dos leões.
Na verdade foram os únicos
momentos de emoção que se re-

W SPORTING 62 10 7 2 1 294-275

FC PORTO

61

10 6 O 4

295-264

BENFICA

53
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286-275
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•
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Ricardo Costa O OPauloFaria
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VICTOR ALVAREZ
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3
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PEDRO PACHECO o o
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RUBEN SOUSA
1O
NUNO REBELO
1O
TIAGO PEREIRA
2O
ANDRE REI
1O
LM FRADE
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RUI SILVA
DAYMARO SALINA
JOSÉ GUTIERREZ
RICARDO MOREIRA
ALEXIS BORGES
HUGO SANTOS
MIGUEI ALVES
MARKO mATIC

o

o

0
1
2O
3 1
4 o

AO INTERVALO: 16-9; LOCAL: Dragào Caixa, no
Porto; ARBITROS:Eurico Nicolau e Ivan Caçador

gistaram ontem na Invicta, tal foi a
diferença de andamento frente a
um Águas Santas aguerrido, mas
sem soluções na finalização para
manter a incerteza no marcador.
Esperança débil bem espelhada
numa afluência que esteve longe
de esgotar os cerca de 2000 fuga res da estrutura e que terminou
com o suspiro de desânimo coletivo com que todos os intervenien tes abandonaram o recinto.
No final o treinador Ricardo
Costa assumiu o desalento instan tâneo e reconheceu os pecados
capitais que custaram o título.
"Sou o rosto da derrota e as
minhas primeiras palavras vão
para os meus jogadores. Foram
bons, mas não foram perfeitos,
só que também aconteceram
coisas inexplicáveis nesta fase final, como a derrota frente ao

ABC

33 33 MADEIRA SAD

Carlos Resende

Paulo Fidalgo
as EXC

(35 exc

1-1. GOMES.

O O YUSNIER GIRON. o O
DÉLCIO PINA
o o BRUNO MOREIRA 6 o
HUGO ROCHA
2 1 DIOGO BENTO
oO
PEDRO SEARA
5 O DANIEL SANTOS
7O
CARLOS BANDEIRA O O NUNO SILVA
5O
U BRANQUINHO 4 O P. RODRIGUES
OO
MIGUEL SARMENTO O 1 DIOGO GOMES
2O
E RIBEIRO.
C. SILVA.
R. PESQUEIRA
PEDRO SPINOLA
DARIO ANDRADE
CARLOS MARTINS
ANDRÉ GOMES
JOSÉ COSTA
T. ALBUQUERQUE

o
O
3
7
4
3
4
O
1

o

o

o
o
o
o
o

L. CARVALHO
JOÃO MIRANDA
HUGO ROSÁRIO
JOÃO GOMES
NELSON PINA
F. MAGALHÃES

0
0
2
1
3

0
0
1
0
0

71

AO INTERVALO: 19-18 ; LOCAL: Pavilhào Flávio Sá
Leite, em Braga; ÁRBITROS: Ruben Maia e André
Nunes

ABC ou o critério que levou a nomear árbitros de 22 anos para o
jogo frente ao Benfica", lamentou-se Ricardo Costa. o
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ANDEBOL

NA 1 a PESSOA
"Disse há semanas que acreditava no título e o sonho acabou por se tornar realidade.
Temos de sonhar, às vezes o
impossível, porque acaba por
acontecer. Consegui transmitir essa mensagem"
HUGO CANELA, treinador

"É isto que queremos fazer
para os sportinguistas, é para
isso que cá estamos, para dar
alegrias aos adeptos"
BRUNO DE CARVALHO.

presidente

DELÍRIO. Treinador Hugo Canela foi felicitado no final pelos jogadores, que festejaram o título com os adeptos e Bruno de Carvalho

SPORTING CANINA()
COM MUITO SOFRER
Leões tiveram vantagem
de 9 golos no dérbi com
o Benfica, mas acabaram
como credo na boca
ALEXANDRE REIS

Os últimos minutos do dérbi

chegaram a ser dramáticos, mas o
central espanhol, Carlos Ruesga,
com a sua qualidade acima da
média, marcou os últimos três
golos do Sporting e carimbou uma
vitória suada (25-23) frente ao
Benfica, que vale o título nacional, no dérbi da 10' e última jornada do Grupo A. Os leões conquis taram o seu 18° Campeonato, vol -

CARLOS RUESGA ABRIU O LIVRO
COM OS TRES ÚLTIMOS GOLOS
DO SPORTING, A GANHAR 0182
TITULO, VOLVIDOS 16 ANOS
vidos 16 anos, sendo o terceiro em
31, sucedendo ao ABC de Braga.
Com lotação quase esgotada e
um ambiente de festa, com o presidente Bruno de Carvalho incluído, os leões alcançaram um marco inédito na história do clube,

pois pela primeira vez numa épo- mantiveram uma elevada eficáca os verde e brancos juntam o tí- cia, com o já citado Ruesga (5),
tulo nacional a uma competição Janko Bozovic (7) e Pedro Portela
europeia, a Taça Challenge. E há (5) a cotarem-se como os princiainda a possibilidade de o Spor- pais protagonistas da vantagem
tingganhar a Taça de Portugal, no ao intervalo (14-8) para os leões.
próximo fim-de-semana, em FaA reentrada forte do
fe, podendo fazer o triSporting cavou uma
plete com os três troféus
vantagem de 9 golos (18
mais apetecidos, algo úL TIMOS
9) nos primeiros cinco
que ainda ninguém con- CAMPEÕES
minutos da segunda par2016/17 — SPORTING
seguiu em Portugal.
te e tudo parecia resolviQuanto ao dérbi, foi 2015/16 - ABC
do de uma forma fácil.
2014/15 - FC Porto
impróprio para cardía- 2013/14 — FC Porto Puro engano, o Sporting
cos, acima de tudo para 2012/13 - FC Porto entrou numa fase de jogo
Bruno de Carvalho, que 2011/12 - FC Porto descaracterizada, denodepois de uma primeira zoloin - FC Porto tando um crescente canparte tranquila, passou 2009/10 - FC Porto saço físico, que quase
quase toda a segunda de 2008/09 - FC Porto deitava tudo a perder.
pé, com os nervos em 2007/08 - Benfica
O Benfica voltou à
franja. E o caso não foi Resumo: FC Porto
carga e foi crescendo,
(20), Sporting (18),
para menos.
enquanto a defesa do
ABC (13), Benfica (7),
O Sporting apresentou Belenenses (5),
Sporting começou a deMadeira
SAD
uma poderosa defesa
saparecer gradualmen6x0, bem escudada no e Salgueiros (1)
te. Com 5 minutos para
guarda- redes Matej Asa jogar, o Benfica consenin, que tapou o caminho da sua guiu reduzir até à desvantagem
baliza. O Benfica equilibrou os mínima (22-23) e colocou em peprimeiros 15 minutos (7-7), fruto rigo o objetivo dos leões, a quem
das boas iniciativas de Belone só a vitória interessava. Quando
Moreira (7 golos) e Paulo Moreno faltava o discernimento, apare(4), mas no último quarto da pri- ceu Ruesga e abriu o livro.
meira parte vieram as dificuldaSeguiu-se a festa de um pavides no ataque, enquanto os leões lhão eufórico, com os adeptos em

23

"Foi muito importante, há
muitos anos que o Sporting
não ganhava o campeonato.
Somos campeões! Agora vamos conquistar a Taça. Dedico este sucesso aos adeptos e,
em especial, ao treinador Hugo Canela, que sempre acreditou que era possível"
FRANKIS CAROL, juh'Jdor
"Somos campeões e vamos
fazer o triplete. Estes adeptos
são os melhores do Mundo!"
MATE) ASANIN jogador

"Depois de 16 anos sem ganhar, o Sporting é campeão, e
logo no meu primeiro ano cá.
É fantástico!"
MICHAL KOPCO, jogador

-Sabíamos que podíamos
fazer história e conseguimos,
estes adeptos merecem. É um
orgulho estar neste clube"
CARLOS RUESGA, iogacic,r

BENF1CA

Hug° Canela.

Mariano

CtS EXC

°nega
GLSEXt

• o o Pi

M. ASANIN
FIGUEIRA. O O
CARLOS RUESGA 5 O TIAGO PEREIRA 2 O
1 O UCLING. SILVA 1 1
JOÃO PINTO
JANKO BOZOVIC 7 1 B MOREIRA
7 O
IVAN NICKCEVIC 2 O D CARVALHO 2 O
PEDRO PORTELA 5 O 10/10 PAIS
1 O
MICHAL KOPKO 1 2 PAULO MORENO 4 O
A.CUDIC •
O O N. MrTREVSIO• O O
C. CARNEIRO O O HUGO UMA
OO
FRANIOS CAROL O O A. CAVALCANTI 4 O
O O JERNEJ PAPEI
C. PEDROSO
1 O
E. TAVARES
O
O FABIO ANTUNES 1 O
O ALES SILVA
IGOR ZABIC
4
O 1
B.BJELANOVIC o O ANDRÉ ALVES O O
E. ARAÚJO
O O DAVID PINTO O O
MARCO ONETO O O
AO INTERVALO: 14-8
LOCAL: Pavilhão Multiusos de Odivelas
ÁRBITROS:Duarte Santos e Ricardo Fonseca

delírio. Os jogadores atiraram
pelo ar o treinador Hugo Canela,
campeão como jogador em
2000/01, enquanto Bruno de Car valho desceu à pista e abraçou
com emoção os jogadores.
Mariano Ortega, treinador do
Benfica, deu os parabéns ao campeão, no seu último jogo pelas
águias: "Foi uma experiência
profissional incrível." o

"Há io anos que estou neste
clube e este sempre foi um objetivo. Finalmente conseguimos! Uma palavra para os
que nos enxovalharam a época inteira: não fomos campeões por demérito do FC
Porto, isto foi mérito do nosso trabalho e dedicação! Agora venha a Taça!"
PEDRO PORTELA. jogador

"Quando cá cheguei lembrome de pensar que gostava de
ficar na história deste grande
clube. Conseguimos dois
titulas em 5 dias; o triplete
seria impressionante"
IVAN NIKCEVIC. jogador
"É um momento para cont ar
aos netos"
BOSKO BJELANOVIC.
"Quando se quer ganhar
muito sofre-se a dobrar.
Custou-me muito ficar de
fora por lesão, nem consegui
sentar-me"
PEDRO SOLHA. jogador
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João Benedito
Antigo jogador de futsal do Sporting

A espinha dorsal
EM Das primeiras recordações
fabulosos 'estados-maiores que
que tenho do Estádio José de Al- lideraram as suas equipas e anvaiade foi o titulo de1981/82. A
gariaram títulos, prestígio e orpartir dai, assisti ao domínio por- gulho para os clubes que repretista do futebol português. Mais sentaram: Baresi-Ancelotti-Dosistema menos sistema, durante nadoni. no Milan: Zubizarretamuitos anos ouvia, de vozes sábias da bancada, que o FC Porto
ganhava, também, porque tinha ESTOU CERTO QUE
PATRÍCIO-ADRIEN-WILLIAM
uma 'espinha dorsal' com bons
SÃO OS MIARES DO
jogadores, com muitos anos de
DESEJADO TÍTULO, MAS_
casa, que sentiam a camisola.
Baía-Fernando Couto-Domingos ou Jorge Costa-Aloísio-Pau- Guardiola-Bakero, no Barça, que
linho Santos, eram vistos como
evoluiu com Puyol-Xavi-Iniesta
traves mestras dessas vitórias.
Keane-Scholes-Giggs, no Man.
Eu não entendia. pois em tenra
United;CA-Si I las-Hierro-Raúl, no
idade não sabia o que poderia es- Real Madrid: Cech-Terry-Lamtar para além das quatro linhas.
pard que suportaram a ascensão
Chamavam-lhe mística e com
de Mourinho no Chelsea.
eles carregavam esse suposto seNo futebol do Sporting, talvez
gredo. Falo, obviamente, do que
gosto de analisar a vertente me- com exceção aos Cinco Violinos
ramente desportiva.
-não tive o prazer de viver esse
momento-sempre se sentiu
Da mesma forma. com pouco
essa lacuna Não por falta de joesforço de memória, relembro
gadores com perfil, mas porque

nunca houve tempo para
que um grupo com as características certas se
afirma ese em simultâneo de forma consistente. Um grupo de lideres
que sejam o exemplo em
campo, que assumam a
identidade e os valores
do clube, que sejam o veículo da sua cultura no balneário,
no jogo ou no treino. Que liguem
os jogadores ao clube e a bancada
à equipa E, em termos práticos,
criem aquele triângulo interno
de transmissão de ideias e objetivos que tem de estar a funcionar
na perfeição: direção-equipa
técnica - capitães.
Hoje, em Alvaiade, temos um
triunvirato com todas as características desejáveis: excelentes
jogadores (campeões europeus),
frutos da Academia, com formação sportinguista (juntos têm
mais de 35 anos de leão ao peito),

do melhor que existe no nosso
campeonato, com mais de iso jogos em simultâneo na equipa
principal do Sporting. Oxalá a
força maior do mercado não nos
impeça de continuara construir
à volta dos capitães.
Estou certo que PatrícioAdrien-William são os pilares
do tão desejado título, mas, bem
o sei, as necessidades financeiras do clube poderão decidir
para além da vertente desportiva e da força cultural. Também
a vontade dos atletas poderá falar mais alto, como aconteceu

com Slimani e João
Mário. Mas muito feliz ficaria se conseguíssemos manter estes três jogadores que,
hoje, têm um valor incalculável disperso
por várias áreas de
ação. Ou, sendo mais
realista no cenário,
que se mantenham, pelo menos, até termos mais três na calha para esta função.
Semana cheia de alegrias: parabéns aos homens do andebol por
mais uma vitória europeia (são
25!) e pela conquista do título nacional, aos juniores do futebol
que recuperaram um título que
fugia há cinco anos e à equipa de
ténis de mesa que continua a engrandecer o palmares do nosso
Sporting. Parabéns a todos os
atletas e aos que contribuíram
como seu trabalho e apoio constante. Parabéns. Sporting!
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HUGO
CANELA
OURO: Pegou na equipa
de andebol do Sporting
quando o FC Porto parecia embalado, mas
deu a volta à situação e levou os leões à conquista de uma prova que fugia há i6 anos. E
ainda ganhou a Taça Challenge.

BATTAGLIA
PRATA: A mudança do
médio argentino do Sp.
Braga para o Sporting está por horas. Após
uma boa época, o futebolista valeu 3,5 milhões de euros e a cedências de Esgaio (definitiva) e Jefferson (empréstimo).
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BRUNO
ALVES
BRONZE: Aos 35 anos, o
central português continua a ser uma solução a ter em conta, razão
pela qual os escoceses do Rangers - treinados por Pedro Caixinha - fizeram com ele
um contrato de duas épocas.

NUJ¥0
ESPIRITO SANTO
LATk. Apesar de não ter
demorado a encontrar
colocação após a saída do FC Porto, a verdade é que não é a mesma coisa estar a lutar
por títulos em Portugal ou... no segundo escalão do futebol inglês.
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Treinador do Sporting lembra que é preciso sonhar
Hugo Canela, treinador de andebol do Sporting, lembrou que foi dos poucos a acreditar que os leões
poderiam voltar a ser campeões nacionais da modalidade, 16 anos depois.
"Eu disse que era a única pessoa que acreditava no título e era sentido do coração. Nós no desporto
temos que sonhar e eu gosto de sonhar coisas impossíveis. Vamos sonhando, trabalhando e tendo
objetivos. Tentei transmitir às pessoas e conseguimos. Foi isso que aconteceu hoje", disse o técnico
após o triunfo sobre o Benfica, que deu o título aos leões.
Conquistados a Taça Challenge e o campeonato, o Sporting pode fazer uma tripleta, faltando-lhe
agora a final da Taça de Portugal: "É mais um objetivo. Não sei se depois disto vão ser 10 minutos de
quebra física, se calhar vão ser 10 ou 20. Vamos ter que conseguir recuperar fisicamente bem, mas as
vitórias também dão muito ânimo. Vai ser mais uma luta e vamos tentar conquistar mais um título
para o Sporting."
Autor: Lusa
00h05
Lusa
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Mariano Ortega: Não conseguimos os objetivos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

01-06-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ecd4f695

Treinador de andebol do Benfica admite época abaixo das expectativas
Mariano Ortega, treinador de andebol do Benfica, destacou a justiça do título nacional do Sporting,
após o triunfo dos leões sobre as águias, esta quarta-feira.
"Iniciámos muito bem o jogo, até ao 7-7 estávamos muito focados, a trabalhar bem na defesa, bem
no ataque, fazendo boas situações e do nada perdemos o controlo, mostrámos ansiedade e o Sporting
aproveitou muito bem. Ficou uma grande diferença ao intervalo e na segunda parte conseguimos
entrar na defesa deles, trocámos bem e bola e aproximámo-nos no marcador. O Ruesga [jogador do
Sporting] fez os últimos três golos com alguma sorte, também fruto da sua qualidade. A vitória é justa
e quero dar os parabéns ao Sporting pela época. Ficaram em primeiro lugar do campeonato e
mereceram ser campeões", analisou o técnico encarnado.
Convidado a fazer um balanço da época, Ortega admitiu que ficou abaixo das expectativas: "Não
conseguimos os objetivos e não consegui transmitir à equipa essa mentalidade de vencer cada jogo.
Depois de cada derrota foi muito difícil de superar e fomos perdendo no campeonato situações
favoráveis. Não conseguimos também encontrar alguma sorte que nos faltou. Agora é tempo de falar.
Vamos ver o que é melhor para a equipa e para o clube. Mas estou muito orgulhoso por ter defendido
esta camisola."
00h12
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'Militares' defrontam o Petro de Luanda, na segunda partida dos 'play-offs'
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
A equipa feminina de andebol do 1.º de Agosto pode revalidar, esta quinta-feira, o título de campeã
provincial, quando defrontar o Petro de Luanda, na segunda partida dos 'play-offs', à melhor de três.
As "militares" levam vantagem depois do triunfo de 25-21, resultado que lhes deixa a uma vitórita de
levar o título.
Do lado " tricolor" a ideia, segundo a equipa técnica, é forçar o terceiro jogo e discutir a taça no
terceiro e último desafio.
Antes, às 16 horas, vão jogar para o terceiro lugar as equipas do Progresso do Sambizanga e da
Marinha de Guerra, em jogo único.
O Atlético Sport Aviação (ASA) ficou na quinta e última posição da prova.
Conteúdo publicado por Sportinforma
01-06-2017 08:51 'Militares' defrontam o Petro de Luanda, na segunda partida dos 'play-offs'.
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Ederson confirmado no Man. City, mercado agitado em Alvalade e novamente Sérgio
Conceição
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Veja os principais títulos e capas dos jornais desportivos desta quinta-feira
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
Ederson confirmado no Manchester City (pelo próprio jogador, de resto), o mercado de transferências
em Alvalade, com as entradas de Battaglia e Fábio Coentrão, e as negociações entre FC Porto e
Nantes por Sérgio Conceição, são os principais destaques na imprensa desportiva.
Veja as capas dos jornais
Record:
- "Battaglia garantido"
- "Coentrão por empréstimo"
- "SP. Braga recebe 3,5 milhões pelo médio + Ricardo Esgaio + Cedência de Jefferson"
- "Benfica - Man. United leva Lindelof"
- "FC porto - Sérgio tenta a rescisão"
- "Andebol: Sporting campeão nacional"
A Bola:
- "Obrigado Benfica"
- "Nélson Semedo é o próximo a sair"
- "Sporting - Battaglia por cinco anos"
- Coentrão discutido - reunião decisiva na próxima semana"
- "Campeões 16 anos depois"
- "FC Porto - conceição aceita baixar salário"
- "Seleção - Centrais, um futuro problema"
- "O desafio de Nuno Espírito Santo"
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O Jogo:
- "FC Porto convence o Nantes"
- "Acordo por Sérgio Conceição quase fechado"
- "Franceses devem receber 1,5 milhões de euros mais o passe de Sérgio Oliveira"
- "Possibilidade de envolvimento de mais jogadores no negócio"
- "Andebol - Sporting campeão 16 anos depois"
- "Sporting - Battaglia 3,5 milhões mais Esgaio e Jefferson"
- "Benfica - Saint-Maximin entre so alvos das águias"
- "Vieira e Man. united negoceiam Lindelof e Semedo"
- "Kronovic (Rio Ave) pretendido, mas há concorrência"
- "V. Guimarães - Olympiacos e Nantes disputam Martins"
- "Rio Ave - Fosun injeta dez milhões na SAD"
Conteúdo publicado por Sportinforma
01-06-2017 08:02 Veja os principais títulos e capas dos jornais desportivos desta quinta-feira.
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Por Record
Hugo Canela, treinador de andebol do Sporting, lembrou que foi dos poucos a acreditar que os leões
poderiam voltar a ser campeões nacionais da modalidade, 16 anos depois."Eu disse que era a única
pessoa que acreditava no título e era sentido do coração. Nós no desporto temos que sonhar e eu
gosto de sonhar coisas impossíveis. Vamos sonhando, trabalhando e tendo objetivos. Tentei transmitir
às pessoas e conseguimos. Foi isso que aconteceu hoje", disse o técnico após o triunfo sobre o
Benfica, que deu o título aos leões.Conquistados a Taça Challenge e o campeonato, o Sporting pode
fazer uma tripleta, faltando-lhe agora a final da Taça de Portugal: "É mais um objetivo. Não sei se
depois disto vão ser 10 minutos de quebra física, se calhar vão ser 10 ou 20. Vamos ter que conseguir
recuperar fisicamente bem, mas as vitórias também dão muito ânimo. Vai ser mais uma luta e vamos
tentar conquistar mais um título para o Sporting."
00:05 por
Record
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Por Record
Mariano Ortega, treinador de andebol do Benfica, destacou a justiça do título nacional do Sporting,
após o triunfo dos leões sobre as águias, esta quarta-feira."Iniciámos muito bem o jogo, até ao 7-7
estávamos muito focados, a trabalhar bem na defesa, bem no ataque, fazendo boas situações e do
nada perdemos o controlo, mostrámos ansiedade e o Sporting aproveitou muito bem. Ficou uma
grande diferença ao intervalo e na segunda parte conseguimos entrar na defesa deles, trocámos bem
e bola e aproximámo-nos no marcador. O Ruesga [jogador do Sporting] fez os últimos três golos com
alguma sorte, também fruto da sua qualidade. A vitória é justa e quero dar os parabéns ao Sporting
pela época. Ficaram em primeiro lugar do campeonato e mereceram ser campeões", analisou o técnico
encarnado.Convidado a fazer um balanço da época, Ortega admitiu que ficou abaixo das expectativas:
"Não conseguimos os objetivos e não consegui transmitir à equipa essa mentalidade de vencer cada
jogo. Depois de cada derrota foi muito difícil de superar e fomos perdendo no campeonato situações
favoráveis. Não conseguimos também encontrar alguma sorte que nos faltou. Agora é tempo de falar.
Vamos ver o que é melhor para a equipa e para o clube. Mas estou muito orgulhoso por ter defendido
esta camisola."
00:12 por
Record
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