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ANDEBOL TAÇA DE PORTUGAL
Jogo entre FC Porto e Sporting promete aquecer meias-finais, num dia em que Ricardo Costa tentará com o FC Gaia, do segundo escalão, surpreender o Benfica de Carlos Resende

Taça a Régua e esquadro
FC Porto e Sporting protagonizam meia-final escaldanteo FC Gaia, de Ricardo Costa, sonha surpreender Benfica de
Carlos Resende, que não quer 'camisolas' a jogar o Caso Cash-ball deixa modalidade debaixo de todas as atenções
ror

EDITE DIAS
VEM sucederá ao ABC
como vencedor da Taça
de Portugal num momento em que o andebol precisa de um espetáculo nvincente?
FC Porto, Sporting, Retifica e FC
Gaia prometem dar o seu contri
bufo nesta luta da imagem que
também se joga na final -foto; esta
tarde, no Peso da Régua.
E se o Benfica se assume como
candidato a acordar cio sonho o FC

Gaia (11 divisão), Carlos Resende
sabe que a tarefa não será fácil. «É
normalmente uma festa do ande bol, na medida em que estão qua tro boas equipas, mas este ano há
uma surpresa, o Gaia. Espero que
seja um evento que sublinhe a qualidade da nossa modalidade e que
consigamos vencer a Taça», defendeu o técnico cio Benfica. «Se
entrarmos a pensar que as camisolas do Benfica por si só vão vencer o jogo, estamos redondamen te enganados», alertou.
Até porque do outro lado, estará Ricardo Costa, o técnico que na

Sporting é o recordista
de vitórias na Taça
tendo conquistado 15
vezes o troféu
época passada dirigia o FC Porto.
«Procuraremos estar ao melhor
nível e o máximo tempo possível na
discussão do resultado. Defronta mos o vice-campeão, orientado
por um grande treinador que, por
acaso, é português», elogiou.

TAÇA DE PORTUGAL
4 Final four
4 Mie
Meias-Finais
Benfica-FC Gaia
FC Porto-Sporting
4 Amanhã
-> Final

45-00 h9gits
1730 horas
18.00 horas

Na outra meia, ninguém arris ca apostar o que vai acontecer.
O Sporting, acabadinho de se
sagrar bicampeão, ainda tenta, por
certo, gerir o caso 'Cashball' e as
acusações de corrupção. Porém, o
capitão Carlos Carneiro mostra o

foco antes da partida com os dragões: «Conquistar a Taça seria a
cereja no topo do bolo!»
O FC Porto, por seu lado, já dei
xou de contar pelos dedos das mãos
os anos que passaram (11) desde a
última vez que ergueu o troféu. Curiosamente, liderados por Resende que agora veste de encarnado.
Por isso, para Hugo Laurentino este
é uni excelente momento para terminar o jejum: «Estamos com fome
de ganhar e queremos voltar a con quistar troféus para o FC Porto»,
garantiu o guarda- redes. Vontade
não falta, que comece o jogo!
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O ANDEBOL A final da Champions
disputa-se amanhã. Hoje jogam
Nantes-PSG e Vardar-Montpellier.
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O ÍLHAVO AC anunciou a contratação da guarda-redes Beatriz
Barradas. Com diversas passagens pelas seleções nacionais, Beatriz
Barradas representa, desde 2007, o Clube Vela de Tavira.
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MAMAM LOPES 1ROCA
A SUÉCIA PEIA ALB1ANHA
Mariana Lopes, lateral-esquerda, está de
saída da liga sueca e ruma à Bundesliga. A
atleta de 23 anos vai vestir a camisola do
Union Halle-Neustadt durante dois anos. A
aveirense esteve duas temporadas no Boden
1F, tendo sido a melhor marcadora na época
passada (172 golos). Mariana Lopes integra a
Seleção Nacional desde os 16 anos e, até ao
momento, tem 307 golos em 98 jogos.

Página 4

A5

ID: 75170131

26-05-2018

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,15 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

FC Gaia, da l I Divisão, junta-se a Benfica, FC Porto e
Pk'f
Sporting no elenco da final a quatro da Taça de Portugal

OS TRES GRANDES

E O INTROMETIDO
"Temos muito
respeito pelo

adversário, mas
assumim o-nos
Ynitos"

Pedro Seabra

Alvaro Isidoro"Global
Imagens

Jogador do Benfica

FC Porto, quer terminar com um jejum de io anos, Sporting procura urna dobradinha muito rara

"O objetivo é estar
o maior tempo
possível dentro da
discussão do
resultado"
Ricardo Costa

É na Régua que se decide o
último troféu da temporada, como Sporting a
apresentar-se como o elo
mais forte e o FC Gaia o
mais fraco. Benfica e,
especialmente, FC Porto
têm fome de conquistas
RUIGUIMARÃES

••• Quatro equipas em condições muito diferentes apresentam-se, esta tarde, na Régua paraa disputa da final-four
daTaça de Portugal: o Sporting,
bicampeão e clube que mais taças tem no palmarés, surge
como o principal favorito; o
Benfica, que ganhou a Taça há
dois anos e a Supertaça no ano
passado, virá logo a seguir; o FC
Porto, sem qualquer conquista
há três épocas, tem neste momento a oportunidade de impedir que tal se confirme, e o
FC Gaia, representante da II
Divisão, surge em estreia.
"Mesmo sendo nós uma
equipa da II divisão, queremos
tirar o máximo partido do jogo
e aproveitar para crescer como
equipa", assumiuRicardoCosta, treinador do FC Gaia e uma
das maiores figuras do andebol nacional, referindo-se à

primeira meia-final do dia, em
que defrontará o Benfica. "0
objetivo é estar o maior tempo
possível dentro da discussão
do resultado. Sabemos que defrontamos o vice-campeão
nacional, uma equipa orientada por um grande treinador
que por acasoé português", referiu.
"Temos jogo contra o Gaia,
que, embora seja da II divisão,
está nesta final-four com todo
omérito e após eliminar equipas da primeira, inclusive o
Madeira SAD, que jogou o
GrupoAdocampeonato"lembrou o Pedro Seabra, ainda que
ocentral do Benfica tenha sido
claro: "Temos muito respeito
pelo adversário, mas assumimo-nos como favoritos".
Às 17h30 começará o jogo
mais aguardado, o FC PortoSporting. "Estamos convencidos que podemos levar a taça
para o Porto. ATaça de Portugal
é uma prova importante no panorama do andebol nacional,
pelo que era excelente para nós
conquista-1a", defendeu Carlos
Martingo, técnico que ocupou
o lugar do dinamarquês Lars
Walther e leva seis jogosao comando dos dragões. "Fizemos

Tacwitus

115
Com 4.6
edições
disputadas,
oSporting,
tendo15, é a
equipa com
mais Taças
de Portugal
no palmarés

um campeonato irrepreensívele énorrnalquecontranósas
equipas tenham uma motivação diferente. Vamos ter pela
frente uma equipa com muito
valor, que tem o mesmo objetivo do que nós", referiu, por
seu lado, o capitão do Sporting,
Carlos Carneiro.
TAÇADEPORTUGAL
HOJE
Benfica-FCGala
FC Porto-Sporting

Meias•finais
151100(8TV)
17h30(PA24)

AMANHÃ
Final

1ShO0(TV124)

Treinador do FC Gaia

"Estamos

convencidos de
que podemos
levar a Taça para o
Porto"
Carlos Martingo
Treinador do FC Porto

Leões lideram
à frente de ABC ausente
O Sporting, com 15 troféus, é o clube com
mais taças de Portugal no palmarés,
tendo conquistado a última em 2013/14.
O ABC, detentor do "caneco" e que este
ano caiu com surpresa logo ao primeiro
jogo - derrota em casa da Sanjoanense,
por 27-2.3 - surge logo a seguir, com 12.0
FC Porto, que leva um jejum de dez anos
nesta prova, fecha o pódio, com sete
taças. Refira-se ainda que já não acontece
uma dobradinha desde z000/or, na altura
para o Sporting, atual campeão.

"É normal que

contra nós as
equipas tenham
uma motivação
diferente"

Carlos Carneiro
Jogador do Sporting
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F. C. Porto e Sporting defrontam-se esta tarde numa espécie de final antecipada

Benfica defronta o Gaia e tem, em teoria, a tarefa facilitada no arranque da
final four da Taça de Portugal, que se joga neste fim de semana no Peso da Régua

Leões e dragões
a final no horizonte
Norberto Vasconcelos Sousa

► O Pavilhão Municipal do
Peso da Régua é, neste fim de
semana. o epicentro da festa
da Taça de Portugal. A final
four promete bons espetáculos e emoções de calibre extra. com Sporting. E C. Porto.
-Benfica e Gaia a não pouparem esforços para conquistarem o troféu. Única equipa
do segundo escalão em prova, galenses defrontam as
águias (15 horas), num jogo
que servirá de aperitivo para
o clássico entre leões e dragões (18 horas. TVI24).
Bicampeão nacional e finalista vencido nas duas últimas edições da Taça de Por
tugal. o Sporting reencontra
esta tarde o F. C. Porto, com
quem perdeu na última jornada do campeonato (26-31).
Carlos Carneiro desvaloriza
o desaire e promete uma resposta à altura frente aos dragões. "É normal que, depois
de nos sagrarmos campeões,
houvesse uma certa descompressão, mais emocional. Baixámos um pouco a
intensidade de jogo e até a
própria concentração, mas
agora vamos estar focados e
com outro espírito. Vamos
dar outra reposta". garante o
capitão leonino, ciente da dificuldade de defrontar os
. •

. • .

•

....

dragões. "Vamos ter pela
frente uma equipa com muito valor", considera.
Após vencer o Sporting.
no Pavilhão João Rocha. o F.
C. Porto encara com enorme
expectativa a meia-final de
hoje. "A equipa está motivada e com esperança de vencer a Taça de Portugal. O
Sporting tem os mesmos objetivos e não será um jogo fácil para ninguém". faz notar
Hugo Laurentino, guarda-

MEIAS-FINAIS
COM LOTAÇÃO
ESGOTADA
A final four da Taça de Portugal
está a suscitar grande Interesse nos adeptos, que vão marcar presença em elevado número no Pavilhão Municipal do
Peso da Régua. Mesmo os
simpatizantes afetos ao Gaia,
que prometem fazer a festa
entre as trés maiores potências do desporto nacional. Os
bilhetes para os jogos das
meias-finais já se encontram
esgotados desde quarta-feira,
sendo, independentemente de
quem sejam os finalistas, que
o jogo decisivo também deverá ter lotação esgotada. A festa da Taça está garantida.

redes do E C. Porto. considerando que o "contra-ataque"
dos leões e " Frankis Carol, o
melhor jogador em Portugal" são os pontos mais temíveis do adversário. No entanto, nada que retire a confiança aos azuis e brancos.
"Temos muita vontade de
ganhar a Taça. Há três anos
que não ganhámos nenhum
troféu e estamos com fome
de ganhar", reconhece o
guardião portista.
No Benfica, Pedro Seabra
assume o favoritismo das
águias frente ao Gaia, mas
rejeita qualquer tipo de facilidades. "Embora seja uma
equipa da segunda divisão.
está na final four com todo o
mérito. Temos muito respeito pelo adversário, porque o merece. mas assumimo-nos como favoritos.
Queremos estar na final de
domingo e vamos entrar
com tudo contra o Gaia".
promete. Treinador do Gaia.
Ricardo Costa exulta o "feito incrível" da equipa em
apurar-se para a final four e
promete tentar dificultar ao
máximo a vida aos comandados de Carlos Resende.
"Taticamente, o Benfica é a
melhor equipa em Portugal.
Vamos tentar manter-nos
dentro da discussão do resultado o mais tempo possível". pretende o técnico. •
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ANDEBOL

Alexis Borges de saída
do Barça para o Dragão
me O pivô luso-cubano Alexis Borges,
cedido ao Barcelona por empréstimo, vai
regressar ao FC Porto, clube com o qual
tem contrato. O português tem propostas do Vardar (Macedónia) mas os dragões querem-no de volta.
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Sporting à procura
da rara dobradinha
Com lotação esgotada, a Final 4 da Taça de Portugal dispui a se hoje (meias finais) e ama
nhã (final) no Pavilhão Mu nici pal de Peso cia Régua, com O bi
campeão Sporting à procura cia
tão ambicionada dobradinha,
um feito pouco comum em 46
anos de história, quando a partir
da temporada de 1971/72 passaram a ser disputadas, em simul neo, as duas provas do calendário nacional.
Os leões foram, por sinal, o úl t hno clube a alcançar a dobradi
ilha (2000/01) pela quarta vez no
seu palmarés. Masa lista é muito
restrita, só mais com o recordista ABC (7) e Belenenses (1).
Voltando à Taça, o Sporting e o
emblema com mais tradições na
competição, pois, para além de
deter o recorde de troféus con
quistados (15), poderá também
atingir a sua terceira final consecutiva, depois de perder, no prolongamento, com Retifica
(2015 /16) e ABC (2016117), respetivamente.
A tarefa não será fácil, no entanto, para a turma de Alvaiade,
que, depois de uma semana con -

turbada, dada a suspeita de com
pra de resultados na época de
2016 /17, se despediu do campeonato com urna derrota em casa
frente ao FC Porto no último sábado, o mesmo adversário de
hoje, que aparece na região do
Douro com a ambição de salvar a
temporada.
Quanto ao Retifica, encontrase na mesma situação dos dragões, mas com a tarefa teoricamente mais facilitada no caminho para a final, pois terá pela
frente o `tomba-gigantes' FC
Caia, que milita na 2' Divisão e
vai estar desfalcado cio capitão
Pedro Carvalho e de Ricardo Ra
mos, ambos lesionados.
O ausente ABC, detentor do
troféu e no campeonato, fica à
espreita de poder jogar a Taça
Challenge, no caso de o FC Gaia
falhar a final. A.R.
FINAL 4 EM PESO DA RÉGUA
Hoje
Benfica-FC Gaia
FC Porto-Sporting
Amanhã
Final

15hoo
17h30

Ishoo

EMOÇÃO. Final 4 da Taça de Portugal tem hoje um rssico

NA 1 a PESSOA
"A conquista da Taça seria a
cereja no topo do bolo. Depois
do campeonato houve descompressão. Mas agora vamos estar com outro espírito.
Vai ser outra resposta"

"Se pensarmos que as camisolas do Benfica por si só vão
vencer, estamos enganados. O
FC Gaia tem enorme vontade
de vencer. E tudo aquilo que
faça já será uma vitória"

CARLOS CARNEIRO,
capitão do Sporting

CARLOS RESENDE.
treinador do Benfica

"Os jogadores têm trabalhado
no limite e as expectativas são
altas. Podemos levar a Taça
para o Porto"

"O Benfica é um adversário
forte, mas se estiver num dia
mau tudo é possível. Vamos
tentar chegar à final"

CARLOS MARTINGO.
treinador do FC Porto

RICARDO COSTA,
treinador do FC Gaia
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Final Four da Taça na Régua
Com lotação esgotada, a Final 4 da Taça de Portugal disputa-se este sábado (meias-finais) e domingo
(final) no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, com o bicampeão Sporting à procura da tão
ambicionada dobradinha, um feito pouco comum em 46 anos de história, quando a partir da
temporada de 1971/72 passaram a ser disputadas, em simultâneo, as duas provas do calendário
nacional.
Os leões foram, por sinal, o último clube a alcançar a dobradinha (2000/01) pela quarta vez no seu
palmarés. Mas a lista é muito restrita, só mais com o recordista ABC (7) e Belenenses (1).
Voltando à Taça, o Sporting é o emblema com mais tradições na competição, pois, para além de deter
o recorde de troféus conquistados (15), poderá também atingir a sua terceira final consecutiva, depois
de perder, no prolongamento, com Benfica (2015/16) e ABC (2016/17), respetivamente.
A tarefa não será fácil, no entanto, para a turma de Alvalade, que, depois de uma semana conturbada,
dada a suspeita de compra de resultados na época de 2016/17, se despediu do campeonato com uma
derrota em casa frente ao FC Porto no último sábado, o mesmo adversário de hoje, que aparece na
região do Douro com a ambição de salvar a temporada.
Quanto ao Benfica, encontra-se na mesma situação dos dragões, mas com a tarefa teoricamente mais
facilitada no caminho para a final, pois terá pela frente o 'tomba-gigantes' FC Gaia, que milita na 2ª
Divisão e vai estar desfalcado do capitão Pedro Carvalho e de Ricardo Ramos, ambos lesionados.
O ausente ABC, detentor do troféu e 4º no campeonato, fica à espreita de poder jogar a Taça
Challenge, no caso de o FC Gaia falhar a final.
2018/05/26
Alexandre Reis
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