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Taça de Portugal de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31921d03-9e6a-4e7c-9d9b-

e6225aa00b80&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal de Andebol, os encarnados venceram o
bicampeão nacional Sporting por 31-24 e levantaram o troféu pela 6ª vez.
Comentários de Carlos Resende, treinador de Andebol, do Benfica e de Hugo Canela, treinador
Andebol do Sporting.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2018-05-27 00:37
 TVI - Diário da Manhã , 2018-05-28 07:05
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Sporting da 
Horta campeão 
da II Divisão 
Andebol. A equipa do Sporting 
da Horta sagrou-se este fim de 
semana campeão nacional da 
II Divisão da modalidade. 

Na última jornada da com-
petição, o Sporting da Horta 
venceu, fora de portas, o ADC 
Benavente por 31-22.A forma-
ção orientada por Yuriy Kos-
tetskyy chegou ao intervalo em-
patada a 13 golos mas na 
segunda parte assumiu o co-
mando do jogo e venceu a par-
tida. 

Recorde-se que há uma se-
mana a formação faialense já ti-
nha garantido o regresso à I Di-
visão de andebol, um ano 
depois deter sido despromovi-
da à II Divisão nacional. ♦ AM 
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Marienses 
conquista 
vitória em casa 

Andebol. A equipa do Marien-
ses deu um importante passo 
rumo à manutenção na II Di-
visão da modalidade, conquis-
tado este fim de semana uma 
importante vitória perante a 
sua massa associativa. 

Em Vila do Porto, o conjunto 
de Santa Maria recebeu e ven-
ceu o Sismaria por 24-23, em 
jogo da 11.4 jornada do Grupo 
B - Zona 2. 

A três jornadas do fim, o Ma-
rienses ocupa o sétimo e pe-
núltimo lugar mas ainda tem 
em aberto a manutenção na II 
Divisão. ♦AM 
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ANDEBOL 
Montpellier domina 
O Montpellier conquistou a Liga dos 
Campeões, ontem, ao bater o 
Nantes. por 32-27, em Colónia, na 
Alemanha, numa partida entre 
franceses decidida nos últimos 10 
minutos. O Montpellier foi um dos 
adversários do Sporting no Grupo D 
da fase regular. 
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A figura 

ALEXANDRE 

CAVALCANTI 
. (BENFICA) 

Enorme prestação defensiva 
do lateral de 21 anos, sempre a con-
trolar — e muito bem! — as movimen-
tações da arma mais perigosa do Spor-
ting. E surgiu no ataque num momento 
chave do encontro, após um descon-
to de tempo solicitado pelo Benfica. 

mais desporto 

ANDEBOL  TAÇA DE PORTUGAL 

Águia ergue a Taça na defesa 
Benfica conquistou troféu pela sexta vez  o  Técnico Carlos Resende levantou muralha 

aos rematadores leoninos  o  Alexandre Cavalcanti foi gigante a travar Frankis... e a atacar 

HELENA VALENic/Ag 

Jogadores benfiquistas comemoraram efusivamente a conquista da Taça de Portugal frente ao campeão nacional Sporting 

ANDEBOL — TAÇA DE PORTUGAL — FINAL 

Pavilhão Municipal António Saraiva, 

no Peso da Régua 

BENFICA • SPORTING 

24 
15 INTERVALO 10 

Hugo Figueira (GR) Aijosa Cudic (GR)  
Davide Carvalho (9) Pedro Valdes 
Pedro Seabra (4) Pedro Portela (6) 
João Pais (5) Frankis Carol (5) 

Belone Moreira (4) Pedro Solha (3) 
Paulo Moreno (3) Carlos  Carneiro  
Alexandre Cavalcanti (4) Edmilson Araújo (3) 
Miguel Espinha (GR) MatejAsanin (GR)  
João Silva MichaiKopco 
Tiago Ferro Cláudio  Pedroso  
André Alves (1)  Tiago Rocha (3) 
Ricardo Pesqueira Francisco Tavares 

Arthur PatrIanova (1) Ivan Nikcevic (3) 
Nuno Grilo lanho Bozovic (1) 
Ales Silva Manuel Gaspar (GR) 

Matevz Skok (GR) 

CARLOS RESENDE HUGO CANELA 

ÁRBITROS 
Tiago Monteiro e António Trinca, de Lisboa 

Por 

PEDRO BARROS 

O
Benfica levantou a Taça 
de Portugal pela sexta 
vez no seu historial, 
derrotando-de forma 
inequívoca o campeão 

nacional Sporting. 
E foi quente - escaldante, mes-

mo — a partida, com três exclusões 
nos primeiros cinco minutos. A 
intensidade colocada em campo 
pelos jogadores de ambas as equi - 
pas foi notória, valorizando o es - 

«Importante 
é sair por cima» 
4  Pedro Seabra e as repercussões 
do caso 'Cash-Ball'; Figueira es-
pera pelo Ministério Público 

O caso Cash-Ball abalou o andebol 
português nas últimas semanas, mas 
os atletas do Benfica tentam passar à 
margem desta situação. «O Ministério 
Público está a averiguar, vem ver o que 
dá», transmitiu o benfiquista 
Hugo Figueira, após a conquista da 
Taça. «Não nos diz respeito. 
Importante é que a modalidade saia 
por cima», apelou, por sua vez, 
a águia Pedro Seabra. 
Figura maior do titulo encarnado, 
Alexandre Cavalcanti destacou o papel 
do coletivo, «Estivemos todos muito 
bem. A concentração e trabalho foram 
a base deste triunfo», salientou. Do 
lado do Sporting, Pedro Portela  

petáculo e entusiasmando os aclep -
tos benfiquistas e leoninos. 

O Benfica adaptou-se melhor à 
envolvéncia do desafio e Davide 
Carvalho lançou o mote, com dois 
contra - ataques mortíferos e um 
livre de sete metros a atordoar o 
Sporting. A isto, o técnico Carlos 
Resende ergueu uma autêntica 
muralha defensiva para travar os 
melhores rematadores contrários, 
com Seabra e os gigantes Pesquei-
ra e Cavalcanti a anularem Frankis 
(zero golos até ao minuto 38!!!) e 
companhia. As águias construí - 

HELENA VALENTE/ASF 

Paulo Moreno e João Pais comemoram 

despediu-se dos leões com uma 
derrota, «Não era o que queria. Não 
entrámos focados e deixámo-nos levar 
pela agressividade do Benfica e de 
uma arbitragem que não foi justa 
muitas vezes», rematou. 

Têm a palavra 

SÓ 10 GOLOS.,. 

A equipa defendeu muito bem e 
se tivesse de destacar alguma fase do 
jogo seria essa, principalmente na 
primeira parte. Sofrer 10 golos na 
primeira parte e muito bom. Não nos 
podemos contentar em vencer a Taça. 
Temos de trabalhar para voltar a 
conquistar o campeonato 

CARLOS RESENDE 
Treinador do oenfica 

DESFOCADOS 

Parabéns ao Benfica. Foi justo 
vencedor. Nos quatro jogos anteriores 
ganhámos a resolver as coisas 
coletivamente. Desta vez, não 
conseguimos porque os atletas não 
estiveram focados no andebol. A culpa, 
nesse sentido, é minha... 

HUGO CANELA 
Treinador do Sporting 

ram um fosso cie cinco golos de 
vantagem até ao intervalo, mar-
gem que lhes deu conforto para 
gerir o encontro. 

Na segun.da parte, o Sporting 
ainda se aproximou até três golos 
de diferença (17 -14, a faltar 10,09 
minutos para o final), mas, então, 
dois remates de primeira linha de 
Alexandre Cavalcanti colocaram 
ponto final na discussão do vence-
dor. Até porque o Sporting conti-
nuou a evidenciar falta de discer-
nimento para bater o guardião 
Hugo Figueira (10 defesas...). 

ÚLTIMOS 
20 VENCEDORES DA TAÇA 

2017/18 Beaffga 

2016/17 . . ABCrimga 
2015/16 ~fica 
2014/15 ABC Braga 

2013/14 SPOrting 
2012/13 SPorttag 
2011/12 SP"ting 
2010/11 Benfica 

2009/10    Rico Andebol 
2008/09 ABC Braga  
2007/08 ABC Braga 

2006/07 FC Parto  
2005/06 FC Porto 

2004/05 Sporting 

2003/04 .P/.321:131,1 
2002/03 . Sporting 
2001/02 Águas Santas 

2000/01 Siics~ 
1999/00    ABC Braga 
1998/99 Madeira  SAD 

Por dube: Sporting,15; ABC Braga,12: FC Porto, 

7; Benfica, 6; Belenenses, 4; Águas Santas, 1; 

Madeira SAD, Xico Andebol,1 
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DESEJADO 
©Lateral da Florentina 

que fez a formação na Luz 
©Lançado por Rui Wória 

no V. Guimarães 

r sn-En° 

DE BRAGA 
PARA 
A RUSSIA 
©Primeiro 

teste após 
o anúncio 
dos 23 
do Mundial 

PORTUGAL 

wit 

19.4511 
p.6 e 

r  FUTEBOL 

FARENSE 
E MAFRA 
SOBEM 
À LIGA 2 

P 24 e 25 

AMUO! 

BENFICA 
CONQUISTA 
TAÇA DE 
PORTUGAL 

o Sporting 
na final 

ri 31 CARVAJA 

SEG 28 MAI  2018 I °44'1`1(t't."0".;'12,:Zaicammenta, I CeNDIDO DE OLIVEIRA. RIBEIRO DOS REIS. VICENTE DE MELO 1 VITOPPSEP PA www.abola.pt  I  a nenfica c. teu 

 

 

BRUNO GASPAR 

FICA 
RONALD 

ESMAGADORA 
REAÇÃO DO MORIDISMO 

NOS FESTEJOS DA 13.' CHAMPIONS 

MACHO 

©0  diferendo 
com Florentino 

()Milhares 
de adeptos 

nas ruas 
e no Bernabéu 

pediram-lhe 
para continuar. 

tal como 
os colegas 

O  Grande 
homenagem 
do balneário 
ao avançado 

português 

O  PSG esta 
à espreita 

IbrahImovic deseja 
boa sorte a Castillo 

p. 13 a 16 

sportiv .. 

ELEIÇOES j 
AGORA SERIA 
PARTIR COM 
10 PONTOS 
DE ATRASO 

Olnádo  confirma 
negociações com o Nápoles 
por  Rui Patrício 

Equipa feminina 
vence Taça de Portugal 

p. 8 a 12, 26 ene es. 

FC POI't0 

MAREGA 
VALORIZOU 
€20 MILHÕES 
©Dragões não o deixam sair 

por menos de CO mii.k17
pri: 

P 

MIETISMO 

LEOAS 
SAGRAM-SE 
CAMPEAS 
DA EUROPA 
©Águias em 

2° lugar em 
masculinos 

p.90 

CASEMIL M.LLOR 

ecip.com  
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DISTINÇÃO 

R
EALIZA-SE esta tarde, 
às 15 horas, na Coluna-
ta de Eventos do Bom 
Jesus, em Braga, mais 
uma gala do CNID (Clu-

be Nacional da Imprensa Des-
portiva), durante a qual o histó -
rico diretor de A BOLA, Vítor 
Serpa, no cargo há 26 anos, será 
distinguido com o Prémio Carrei-
ra. Entre os eleitos para Os troféus 
de 2018 (ver lista completa em 
baixo) estão, por exemplo, Cris-
tiano Ronaldo, Jonas, Bruno Fer-
nandes e Sérgio Conceição. 

LISTA DE PREMIADOS 
4 Ana Luisa magalhães O Jogo 
Prémio Revelação Imprensa Escrita 'Vitor Santos' 

nancada. pt cite 
Prémio Online 
-) •cxandiosa enciclopedia do ludupédiir ATP 
Prémio Televisão 'Alves dos Santos' 
4 programa jogo rogado 1ST 
Prémio Rádio 'Artur Agostinho' 

Filipe /morim Global imagens 
Prémio Fotografia 'Nuno Ferrart 
9  José Manuel aibeiro Obeso 
Prémio Imprensa Escrita 'José Neves de Sousa'  
4 António Floreado  
Prémio Honra 

vitor serpa A Bola 
Prémio Carreira 
9 >tarja siderot lodo 
Promessa do Ano 
4neatriz carneiro Gineirtimecnibitica 
Revelação do Ano 
4  mana Moreira Ginestiataaabilin   
Revelação do Ano 
4  sita Ferreira Ginástica acrobática 

F?!Y!!!0<!00  Ano 
mês nenriques Atiethemo  

Atleta do Ano 

O` Y 

RTS BETTING, It'ff 

VI ORGARCEVASF 

Vítor Serpa recebe 
Prémio Carreira 
Diretor de A BOLA será hoje distinguido na gala do CNID, em Braga 

CR7, Jonas, Bruno Fernandes e Sérgio Conceição nos premiados 

Vítor Serpa começou no 'Diário Popular', entrou em A BOLA em 1974 e è diretor desde 1992 

4 mana schenker Bodyhoeird 4 migue! maia Voleibol 
Atleta do Ano Reconhecimento 
4 Fernando pimenta danam sérgio conceição FC1Petto 
Atleta do Ano Treinador do Ano (Liga) 
9 pior! sanchinho ginástica 9 costinha itlaelortal 
Atleta do Ano Treinador do Ano (Liga 2) 
-) mão sonsa 4 Nano espírito santo Wohredieniptea 
Atleta do Ano Treinador Português no Estrangeiro 

mão lOSé safes Pereira iaLstlo eicardinho  Movistar / Sel. Po~1 
Atleta do Ano Jogador Português no Estrangeiro 

sporting  clube de portuga! Andebol 9 Bernardo silva Illeachesberaty 
Equipa do Ano Jogador Português no Estrangeiro  

sporting c. Braga Futebol &praia cristiano ronaldo iles11~ 
Equipa do Ano Jogador Português no Estrangeiro 
4 seleção nacional Esteei 4 câmara municipal de Braga 
Equipa do Ano 

srt Lisboa e senficallocLueienapeline 
Reconhecimento 

Fernando comes FPF 
Equipa do Ano  Prémio Prestigio 'Fernando Soromenho 

>Liguei Monteiro Atletismo ernao Fernandes SpartlpgCP 
Revelação do Ano Revelação do Ano - Futebol 

cristiano pereira Atletismo 4 Ricardo comes CD Nacional 
Atleta do Ano  Futebolista do Ano (Uga 2)  

JOSé macedo Boeda lonas SI. Senti= 
Reconhecimento Futebolista do Ano (Liga)  

Marina Guerra Região de Leiria 
Prémio Desporto com Ética' (PNED/CNIÉ1) 
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OPINIÃO 

RUI RAIMUNDO/ASF 

As 

Gareth Bale 

B
ALE chegou a Madrid para 
ocupar o lugar de Cristiano 
Ronaldo e não foi capaz de 

cumprir esse sonho de Florentino 
Pérez. Perdeu espaço e a BBC 
desfez-se, entre lesões e exibições 
arrastadas do galês. Porém, o que 
Bale não conseguiu em afirmaçâo, 
obteve num rasgo do génio que é, 
em Kiev. Fica na história merengue. 

José Gonçalves 

A
CABOU o Giro na 14.' posição, 
depois de ter mostrado, por 
montes e vales transalpinos, 

uma qualidade enorme. No ocaso de 
Rui Costa nas grandes Voltas, 
Gonçalves diz presente. Não será 
Froome (genial, mas manchado pela 
suspeição da última Vuelta...), mas è 
um daqueles ciclistas que nos faz 
ligar a TV e ver as grandes corridas. 

.--------\, 

Carlos Resende 

H
Á muitos anos que admiro 
Carlos Resende, primeiro 
como andebolista de classe 

mundial, depois como técnico de 
elite, mas sempre como alguém que 
soube respeitar e fazer-se respeitar, 
independentemente dos emblemas 
que defendia. Está de parabéns pela 
conquista da Taça de Portugal, 
against ali odds.. 

- A GÍRIA DA CASERNA. Frederico Varandas, médico demissionário do Sporting 
e putativo candidato à presidência do clube, tem patente militar e cumpriu uma 
comissão em teatro de guerra, no Afeganistão, pela qual recebeu, do Estado, uma 
medalha de reconhecimento. Bruno de Carvalho não foi à tropa, por razões comuns a 
muitos outros portugueses, que não eram obrigados a tal. Nada seria estranho neste 
quadro se o presidente do Sporting, de olhos postos em Frederico Varandas, não 
tivesse dito que tinha mais honra militar que o médico, rematando a ideia com uma 
frase que diz tudo a quem conhece os códigos da caserna (que passam ao lado de 
Bruno de Carvalho...): «Nunca se abandona um colega num cenário de guerra.» 
Colega? Na tropa? Como diria Octávio Machado, votes sabem do que estou a falar... 

Cristiano 
sucessor de 

Di Stéfano 
e Eusébio 

Em nenhum 
momento Dl 

Stéfano e Eusébio 
tiveram o 

reconhecimento 
planetário de CR7. 

Outros tempos, 
outros modos. 

Mas, no imaginário 
dos adeptos do 

Real Madrid e de 
Portugal, Cristiano 

Ronaldo é o 
sucessor de um e 

outro. Sem que se 
caia na tentação de 

comparar épocas 
diversas, CR7 é 

mais um imortal...  

• 
. - .r.. 
.11k, à 

[EL MADRID.  CAMPE N DE EUROPA POR 13" VEZ! 
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Ainda não consegui dormir. 
Peço desculpa aos companheiros, 
adeptos e staff. Sei que cometi dois 
erros graves e que vos desiludi... 

LORIS KARIUS 
Guarda redes do Liverpool 

A angústia do 
guarda-redes no 
momento do flop' 

E
RROS colossais com plateia 
global. E agora? Como pode Loris 
Karius recuperar do desastre de 

Kiev? Assumir a culpa, ajuda. Mas 
ajuda ainda mais o conforto que sentiu 
de companheiros, dirigentes e adeptos, 
que foram solidários e não ameaçam 
invadir a Alcochete dos reds para 
espancá-lo. Em Liverpool, ganham 
todos e perdem todos . }buli never 
walk alone, é uma forma de vida... 

jdelgado 1 abola.pt 

Por 

JOSÉ MANUEL DELGADO 

O Sporting, a partir 
da deriva populista 
em  que mergulhou, 

tornou-se campo fértil 
para a arregimentação 
extremista. Que está aí 

Cartas na mesa 

O
S sócios cio Sporting 
com capacidade para 
intervir na Assembleia 
Geral (AG) do clube 
marcada para o próxi-

mo dia 23 de junho têm uma res-
ponsabilidade histórica em mãos. 
E deles que depende o futuro dos 
leões, serão eles a determinar o 
rumo que o emblema de Alvaiade 
vai seguir. Por isso, retorno a ideia 
que já deixei expressa noutros mo - 
mentos, o Sporting será aquilo que 
os seus sócios quiserem que seja. A 
circunstância por que o clube pas - 
sa é grave, são conhecidas as di-
visões internas, as dificuldades de 
relacionamento entre os órgãos  

sociais, a crise com jogadores e 
técnicos, os processos de Alco-
chete (e os que ainda estão a che-
gar) e o caso Cash-Ball, que segue 
o seu caminho na justiça. Clara-
mente, num primeiro momento, 
será pedido aos sócios do Spor-
ting que se pronunciem sobre a 
continuidade de Bruno de Carva-
lho e dos seis elementos do Con-
selho Diretivo que lhe dão quo-
rum. Mas mais do que discutir 
pessoas, o que estará sobre a mesa 
é decidir sobre uma maneira de 
estar e ser, urna forma de dirigir 
o clube que tem sido marcada pela 
polémica e também pela ostraci-
zação de muitos sportinguistas,  

numa deriva que tem minado de 
forma quiçá irreversível a unida-
de que deve fazer parte do ADN de 
qualquer clube. 

Como ficou claro na mais re-
cente intervenção clo líder da ul - 
tradireita nacional, Mário Macha-
do (que deve ser lida em toda a sua 
extensão social e política), o Spor-
ting tornou se em campo fértil de 
arregimentação extremista, o sen-
so comum anda à deriva e é esse 
equilíbrio que o clube precisa de re • 
superar, sob pena de se perder o 
sentido que manteve viva a chama 
leonina, desde 1906. 

O que vai estar em causa na AG 
de 23 de junho é muito mais do  

que uma substituição de órgãos 
sociais; aquilo a que os sócios do 
Sporting serão chamados a pro-
nunciar-se tem a ver com o clube 
a que querem pertencer. Não va. 
lerá muito a pena regressar, aqui e 
agora, aos argumentos a favor e 
contra Bruno de Carvalho, esses 
têm sido sobejamente debatidos e 
comentados. O que importará 
mais, neste momento, é a chama-
da de atenção que deve ser feita, 
quanto à transcendência da deci-
são a 'que vão ser chamados. Por-
que, repito, o Sporting será aquilo 
que os seus sócios quiserem que seja. 
Se ficarem em casa, só eles sabe 
rão porquê... 

Sporting como laboratório da sociedade 
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ANDEBOL 

MONTPELLIER VENCE 
O Montpellier conquistou on-
tem a Liga dos Campeões de 
andebol, ao bater na final o 
Nantes por 32-27, em Coló-
nia, na Alemanha. 
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ANDEBOL 

Festa foi encarnada 

BENFICA 
GANHA 
TAÇA 
130  Benfica conquistou on-
tem pela sexta vez a Taça de 
Portugal de andebol, ao ven-
cer o campeão nacional 
Sporting (31-24), numa final 
disputada no Peso da Régua. 

Dois anos depois de ter ba 
os leões por 3 6 - 35 , 

após prolongamento, a for -
mação encarnada, coman - 

#dada por Carlos Resende, 
voltou a superar o rival, nove 
jogos depois . A vitória pas-
sou pela defesa. "Tivemos 
muito mérito no que fizemos 
e a diferença esteve na defe-
sa. A vitória passou pela de - 
fesa" , disse Resende. 

A formação) leonina', que 
ao intervalo já perdia por 15 
10, somou o3" desaire con 

secutivo em finais, pois na 
época passada também ha-
via 'tombado' como ABC. o 
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Benfica bate Sporting e conquista Taça > 
Ao vencer por 31-24, numa final disputada no Peso da Régua, 
o Benfica, treinado por Carlos Resende, conquistou a sua sexta 
Taça de Portugal de andebol. Para a equipa leonina, campeã 
nacional, foi a terceira final consecutiva perdida nesta prova. 
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SOBE 
DIANA 
SILVA 
FUTEBOLISTA 

A jogadora de fu-
tebol feminino do 
Sporting marcou 
o único golo que 
deu às leoas a 
Taça de Portugal, 
no Jamor, diante 
do Sp.Braga. 

O DESCE 
HUGO 
CANELA 
TREINADOR DE ANDEBOL 

A equipa de ande-
bol do Sporting, 
favorita, foi sur-
preendida pelo 
Benfica no final 
da Taça de Portu-
gal e perdeu por 
7 golos. 
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Empate afasta. CS Madeira da fase final 
A equipa do Club Sports Madeira 
ficou ontem afastada da fase final 
do Campeonato Nacional de ini-
ciados em andebol feminino, ao 
empatar diante do Maiastars a 31 
bolas, naquela que foi a derradeira 
jornada da fase de apuramento, 
que teve lugar na Maia. 

A precisar de uma vitória e com 
uma vantagem de mais de três bo-
las, a campeãs regionais lutaram 
até final pelo objectivo, mas o ad-
versário conseguiu sempre dar  

luta às madeirenses. Numa parti-
da emocionante e bastante equili-
brada, o intervalo chegou com um 
empate a 15 bolas e no reatamento 
ambas as formações mostraram 
que ninguém queria perder. As-
sim sendo, o apito final chegou 
com o resultado de 31-31, que per-
mitiu ao Maiastars fechar o apu-
ramento no primeiro lugar e as-
sim rumar para a fase final. 

Nesta partida, de destacar os 15 
golos apontados pela atleta do  

Sports' Lara Carmelo. 
Já na fase de apuramento de ju-

niores femininos, que teve lugar 
em Aveiro, o CS Madeira, já apu-
rado para a fase final, tentava fe-
char o 'grupo' no primeiro lugar. 
Na derradeira jornada, e frente à 
equipa da casa, o Alavarium as in-
sulares estiveram em grande pla-
no, mas acabariam por perder por 
28-26 (16-15 ao intervalo). 

A fase final está agendada entre 8 
a 10 de Junho, em Alcanena. P. V. L 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 8,37 x 7,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75188018 28-05-2018

andebol

Benfica conquista
Taça de Portugal
O Benfica conquistou, ontem, pela sexta vez a 
Taça de Portugal de andebol, ao vencer o bicam-
peão nacional Sporting por 31-24, numa final 
disputada no Peso da Régua.

A formação "leonina", que ao intervalo já per-
dia por 15-10, somou o terceiro desaire conse-
cutivo em finais, pois a época passada também 
havia "tombado" perante ABC de Braga.
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6. o 
Benfica vence 
Sporting e conquista 
Taça de Portugal 

ANDEBOL O Benfica conquistou 
este domingo a Taça de Portu-
gal de Andebol após bater o Spor-
ting, atual campeão em título, 
por 31-24, numa final disputa-
da no Peso da Régua. Os coman-
dados de Carlos Resende con-
seguiram assim colocar um pon-
to final no favoritismo dos leões, 
que nos últimos nove encontros 
com as águias somaram oito 
vitórias e um empate. Com  o 
triunfo, os encarnados conquis-
taram ainda a sexta Taça de Por-
tugal da história do Benfica na 
modalidade. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018

Meio: Impala Online

URL: http://www.impala.pt/desporto/benfica-bate-sporting-andebol/

 
27 Mai 2018 | 19:51
 
Desporto
 
Benfica bate Sporting e conquista sexta Taça de Portugal de andebol
          27 Mai 2018 | 19:51
 
O Benfica conquistou pela sexta vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o campeão nacional
Sporting por 31-24, numa final disputada no Peso da Régua.
 
O Benfica conquistou este domingo pela sexta vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o
campeão nacional Sporting por 31-24, numa final disputada no Peso da Régua.
 
Dois anos depois de ter batido os 'leões' por 36-35, após prolongamento, a formação 'encarnada',
comandada por Carlos Resende, voltou a superar o rival, o que não havia conseguido nos últimos nove
jogos.
 
A formação 'leonina', que ao intervalo já perdia por 15-10, somou o terceiro desaire consecutivo em
finais, pois a época passada também havia 'tombado' perante ABC de Braga.
 
LER MAIS
 
Partilhe esta notícia
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I  AFIGURA 

3 1/tt.;.•  s  Senska oa‘ou sebretudopeta defesa. a 
ação de Aleman&e.C.avainti r~sector foffunda-
merrzai F;72.,4 homern encarregado de cqirar Pwkis 
Card. efe1c re forma e.xernplar ruo ataque, ainda 
apoermu quatro actos, do(s~ seguidos e numa 
attura ern due o Sporting tentava recuperar eA se 
encm'a-ava a apen_ :Tês-bolas, 

 Ao quinto jogo da época, o Benfica não deu a menor possibilidade ao Sporting, 
revelando-se superior desde o primeiro minuto e conquistando a sexta Taça de Portugal 

DEFESA DE BETÃO 
VALEU A FESTA DATADA 
SPORTING 
Pavilhão Municipal do Peso da Régua 

Árbitros: Tiago Monteiro e António 
Trinca (AA Lisboa) 

BENFICA 
Hugo Figueira Gr 

MiguelEspinha Gr 

DavideCarvaiho 9 

PedroSealara 4 

kiãoPais 5 

BeloneMoreira 4 

Paulo Moreno 3 

Ale<andreCavakant14 

Nono Grilo 

RicardoPesqueira 

Ales Silva 

João daSilva 

TlagoFerro 

AndréAlves 1 

Arthur Patrianova 1 

Treinador: 
Carlos Resende 

Ao intervalo 15-10. 

Marcha.05' 3-1, 10' 5-3,15' 7-5, 20'. 9-7, 

25'12-8,30' 15-10,35' 15-11, 40'17-14, 
45'20-15, 50'2417, 55'27-20, 60'31-24 

5 EXCLUSÕES 5 

1 VERMELHOS 1 

6/8 7 METROS 4/5  

RUIGUIMARÃES 
••• O Benfica, que esta épo-
ca havia perdido os quatro jo-
gos que disputara com o Spor-
ting - todos para o campeona- 

to - derrotou ontem o rival, 
por 31-24, no pavilhão muni-
cipal do Peso da Régua, e con-
quistou a Taça de Portugal, a 
sexta da sua história e a segun-
da nas últimas três tempora-
das; nesse período, os encar-
nados levantaram ainda uma 
Supertaça. Este foi também o 
primeiro troféu ganho por 
Carlos Resende ao serviço das 
águias, depois de ter deixado 
Braga rumo a Lisboa com uma 
excelente folha de serviços: 
uma Taça Challenge, um 
Campeonato Nacional, duas 
Taças de Portugal e uma Su-
pertaça. 

Depois dogue se havia visto 
na véspera, e não só pelo lado 
das águias, que sentiram ver-
dadeiras dificuldades para ul-
trapassar o FC Gaia, dali Divi-
são, mas acima de tudo pela 
forma autoritáriacomooSpor-
ting, bicampeão nacional, 
afastou o FC Porto, o favoritis-
mo dos leões era inegável. 

Surpreendeu, no entanto, o 
Benfica, que abriu com um 
parcial de 3-0 e a mostrar de 
forma clara onde iria assentar 
a chave do sucesso. Uma defe-
sa muito bem montada, extre- 

mamente agressiva e ações 
rápidas no ataque. Frankis Ca-
rol e Pedro Portela, que frente 
aos dragões haviam estado 
endiabrados, foramcompleta-
mente anulados e o primeiro 
golo do ponta-direita (fez o 
último jogo de verde e branco 
e vai jogar para França) surgiu 
depois dos 29 minutos e o do 
meia-distância ainda mais tar-
de, aos 38. Acabaram por vol-
tara ser os melhores marcado-
res leoninos, mas quando 
acertaram já a final estava de-
cidida. 

Um empate a cinco bolas foi 
o melhor parcial que o conjun-
to de Hugo Canela conseguiu 
nos 60 minutos, o que reflete 
bem a superioridade do Benfi-
ca, que desde muito cedo assu-
miu o comando das operações 
e nunca mais cedeu, tendo 
Hugo Figueira a brilhar na ba-
liza (10 defesas) e Pedro Seabra 
inteligente a organizar o ata-
que. E nem a desqualificação 
de Nuno Grilo, por acumula-
ção de exclusões, ao fechar da 
primeiraparte, alterou o rumo 
dos acontecimentos. 

PALVflES 
C7 P 7,9,TUCAL 

1971/72 SPorting 1995/96 ABC 

1972/73 Sporting 1996/97 ABC 

1973/74 Belenenses 1997198 Sporting 

1974/75 Sportlng 1998/99 MadeiraSAD 

1975/76 FC Porto 1999/00 ABC 

1976/77 FC Porto 2000/015porting 

1977/78 Belenenses 2001102 A. Santas 

1978179 FC Porto 2002/03 Sporting 

1979/80 FC Porto 2003104Sporting 

1980181 Sporting 2004/05Sporting 

1981/82 Belenenses 2005106 FC Porto 

1987/83 Sporting 2006/07 FC Porto 

1983/84 Belenenses 2007/08 ABC 

1984/85 Benflca 2008/09 ABC 

1985/86 Benfica 2009/10 XlcoAnd 

1986/87 Benfica 2010/11 Benfica 

1987/88 Sporting 2011112 Sporting 

1988/89 SPorting 201413 Sporting 

1989190 ABC 2013/14 Sporting 

1990/91 ABC 2014/15 ABC 

1991/92 ABC 2015/16 Benfica 

1992/93 ABC 2016/17 ABC 

1993/94 FC Porto 2017/18 BENFICA 

1994/95 ABC 

Sporting 15 

ABC 12 

FC Porto 7 

Benfica 6 

Belenenses 4 

Xko Andebol. Aguas Santas 
e Madeira SAD 1 

SPORTING 

ArjosaCuck Gr 

Matevz Skok Gr 

Pedro Porteia 6 

FrankisCanal 5 

PedroSoiha 3 

Tiago Rocha 3 

CadosCameiro • 

EdmllsonAraúlo 3 

PedroVaidés • 

ivanNikcevic 3 

Mkhal Kopco - 

ClauceoPedroso • 

.lankoBozovic 1 

FrandscoTavares nj 

Matei Asanin Gr/ej 

ManuelGaspar Gr/n1 

TreinadOn 
HugoCanela 
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Paulo Moreno remata sem oposição 

Treinador do Benfica ainda 
não está satisfeito 

"Trabalhar 
mais e melhor" 
••• Carlos Resende elogiou 
os seus jogadores, mas pediu 
mais: "A equipa defendeu 
muito bem, os jogadores esti- 
veram francamente bem nes-
se aspeto e, se tivesse de des- "Com o 
tacar alguma fase do jogo, se- investimen-
ria exatamente essa. Quando to que o 
se trabalha bem na defesa, o Benfica faz, 
ataque também acaba por ter quer na 
mais segurança e fluir melhor. compra dos 
Hoje estou satisfeito, claro, atletas quer 
mas este era apenaso segundo nas 
troféu que queríamos vencer, condições 
o mais apetecível não conse- que tem, 
guimos. Este foi apenas mais não se pode 
um jogo, que por acaso era um contentar 
título, há que festejar, mas na com uma 
próxima época temos de tra- taça" 
balhar mais e melhor". 

Técnico do Sporting assume 
superioridade das águias 

"Foram justos 
vencedores" 
••• "Antes de tudo, quero dar 

j 
viu ojogo percebeu que foi um
usto vencedor, não há nada a 

os parabéns ao Benfica. Quem 

dizer, mereceram ganhar", 
disse Hugo Canela de entrada. "Temos 
"Em quatro jogos com o Ben- muito 
fica tivemos o discemimento cansaço em 
de não querer resolver as coi- cima das 
sas individualmente, mas des- gemas e 
ta vez não conseguimos, basi- isso 
camente porque os jogadores também 
não conseguiram estar foca- tolda o 
dos naquilo que é importante, discerni- 
que é o andebol. Não os conse- mento" 
gui focar nesse sentido. De- 
pois de vero jogo poderei mu- 
dar de opinião, mas não creio 
que tenha havido excesso de 
confiança", considerou. 
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1.00€ IVA lnc 
Diretor José Manuel Ribeiro Ano 34, n.°96 
Diretor adj unto Jorge Mala SEGUNDA-FEIRA 28 MAIO 2018 Ofacebook.com/diariodesportivo.ojogo  1  WWW.0jOgapt O twitter£om/ojogo 

Números confirmam Sérgio Conceição: FC Porto  venceu a Liga no um contra um 

Inácio confirma 
J 11 negociações  com 

Nápoles e diz que "o caminho é a saída" 

Patrício 
tati

otaguia 
'Assunto Jesus está 
entregue ao presidente" 

MEXICANO APONTADO 
À RENOVAÇÃO DEPOIS 

DO CAMPEONATO 
DO MUNDO 

tiú entendimento com a SAD em caso de surgir urna 
oferta extraordinára, mas prioridade do jogador é ficar 

PLANETA MUNDIAL Luís Freitas Lobo  apresenta a seleção da Suécia 

‹,,vES 

+deloo 
prémios 
internadonais 

Aguias já iniciaram 
contactos para saber 
se Fiorentina está 
aberta a negociar 

BRUNO 
GASPAR 
EM ESTUDO   

vieira quer 
renovar contrato 
com Samaris 

Bracarenses batidas de 
novo no prolongamento 

Leoas 
repetem 
Taça 

Equipa feminina brilha 
e Benfica chega à prata 
em masculinos 

Sporting 
bicampeão 
europeu 

Sporting derrotado 
na final [31-24] 

Benfica 
agarrou 
a 'Taça 

Selecionador 
avisa os

Qia 

jogadores: "Tudo conta" 

Santos faz 
o primeiro 
exame 16-17 

Sporting-Braga 

=ta?: 
"Prefiro ser 

segunda opção 
a outro 

etnprésthno" 
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NRMPWY' TITULO-
PARA MONIPELUER 
O Montpellier venceu pela 
segunda vez na sua história a 
Liga dos Campeões de ande-
bol, ao bater o Nantes, por 
32-27, em Colónia (Alema-
nha). A inédita final francesa 
só foi decidida nos últimos 10 
minutos, poiso Nantes recu-
perou dos 16-13 ao intervalo. 
O argentino Diego Simonet 
foi o primeiro não europeu a 
ser eleito MVP. O PSG bateu o 
Vardar (29-28) e fechou ()pó-
dio francês. 
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Águias celebram conquista da Taça de Portugal, após exibição de grande nível diante do eterno rival Sporting 

treinadores 

Quando se tra- 
balha bem na 

defesa, o ataque tem 
mais segurança e flui 
melhor. A diferença es-
teve na defesa. A equi-
pa esteve muito bem" 
Carlos Resende 
Benfica 

Andebol Águias estiveram irrepreensíveis e voltaram, dois anos depois, a conquistar o troféu. Sporting perdeu a terceira final consecutiva 

Benfica abate leões e faz 
a festa na Taça de Portugal 

Norberto Vasconcelos Sousa 
desporto@jn.pt  

► Festa encarnada em Peso 
da Régua. C) Benfica contra-
riou o favoritismo do Spor-
ting, venceu por 31-24. e 
conquistou a Taça de Portu-
gal pela sexta vez. Suprema-
cia das águias ao longo do  

encontro foi por demais 
evidente, perante uns leões 
irreconhecíveis e que per-
deram pelo terceiro ano 
consecutivo a final. 

Bicampeão nacional, o 
Sporting entrou em campo 
com o estatuto de favorito. 
Mas o que se viu foi precisa-
mente o contrário. As águias 

VENCEDORES 

Sporting 15 

ABC 12 

FC Porto 7 

Benfica 

Betenenses 4 

Águas Santas 1 
Madeira SAD 1 
Xico Andebol 1 

INFOGW1A /1,1 

a dominarem em todos os 
capítulos do jogo e a cons-
truírem um triunfo por nú-
meros confortáveis. Um 
desfecho que premeia a or-
ganização coletiva da equi-
pa comandada por Carlos 
Resende, treinador que 
conquistou o primeiro tro-
féu ao serviço das águias. 

Após eliminar o F. C. Por-
to (30-21), o Sporting pro-
curava conquistar a "dobra-
dinha". Porém, esbarrou na 
estratégia do Benfica, que, 
após quatro derrotas na 
presente época, teve a arte 
de anular, com mestria, os 
pontos fortes dos leões. 
Com  uma defesa agressiva 
e bem organizada, os en-
carnados não deram hipó-
tese à equipa de Hugo Ca-
nela. Frankis Carol e Pedro 
Portela, que no dia anterior 
haviam apontado em con-
junto 17 golos, não tiveram 
a habitual influencia. Ao in-
tervalo, os encarnados já ti-
nham uma vantagem de 
cinco golos, supremacia 
que se acentuou na segun-
da parte. • 

Benfica 31 
Sporting 24 
Local Pavilhão Municipal do Peso da Régua. 
Árbitros Tiago Monteiro e António Trinca. 
~fio Hugo Figueira e Miguel Ferreira; Davide 
Carvalho (9), João Silva. Trago Ferro, Pedro 
Marques (4), João País (5), André Alv(1). &Ione 
Moreira (4), Paulo Moreno (3), Ricardo Pesqueira. 
Anixo Patnanova (1), Muno Pereira, Alexandre 
Cavalcanti (4)e Ales Sirva.  
Treinador Carros Resende. 
Spordng MatelAsanln, illpsa Cudic, Manuel 
Gaspar e Matevz Sloak: Pedro Vald6, Pedro 
Ponha (6). Michal Kopko, ClaudoPedroso. Frankis 
Carpi (5), Pedro Solha (31 Tiago Rocha (3), Carlos 
Carneiro, Francisco Tavares Edmilson Arai)» (3), 
Ivan NiktevIc (3)e ladro Bozovic (1). 
Treinador Hugo Canela. 
Ao Intervalo 15-10. 

(¡¡--hida(--  Parabéns ao 
11.  Benfica. Fez um 

excelente jogo e mere-
ceu ganhar. Estivemos 
intranquilos e sempre 
fora do jogo. Perdemos 
por culpa nossa" 
Hugo Canela 
Sporting 
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Andebol Montpellier 
conquista Liga 
dos Campeões 
• O Montpellier conquis-
tou, ontem, a Liga dos Cam-
peões de andebol, ao bater, 
numa final100% francesa, o 
Nantes por 32-27, em Coló-
nia, na Alemanha. A Liga 
dos Campeões teve esta 
temporada um pódio intei-
ramente francês, uma vez 
que o Paris Saint-Gerrnain, 
venceu o Vardar por 29-28 
e ficou em terceiro. 
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DESPORTO

O Montpellier conquistou 
a Liga dos Campeões de 
andebol, ao bater o Nantes 
por 32-27

O M
a Li
and
por
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O Benfi ca contrariou ontem 

o favoritismo do Sporting, 

campeão em título, e conquistou 

a Taça de Portugal de andebol 

pela sexta vez no seu historial, 

impondo-se, em Peso da Régua, 

por 31-24 (15-10 ao intervalo). 

Depois de terem eliminado o FC 

Porto de forma concludente, os 

“leões” não foram capazes de 

estar ao mesmo nível e o Benfi ca 

conseguiu o primeiro triunfo 

sobre o rival nesta temporada. 

O Sporting continua a ser o 

recordista na prova, com 16 

troféus, mais um do que o ABC.

PE
D

RO
 S

A
RM

EN
TO

 C
O

ST
A

/L
U

SA

Andebol Benfica conquista Taça de Portugal pela sexta vez

Página 24



A25

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 3,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75187775 28-05-2018

ANDEBOL. O Montpellier bateu 
o Nantes (32-27) e ganhou a Liga 
dos Campeões. A equipa que 
defrontou o Sporting na fase de 
grupos arrecadou o 2" troféu do 
palmarés. No 3" lugar ficou o 
PSG: venceu o \tardar (29-28). 
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o 
o 

o 
o 
o 

H FIGUEIRA° O 
PEDRO SEABRA 4 
A CAVALCANTI 4 
B. MOREIRA 4 
JOÃO PAIS 5 
D. CARVALHO 9 
PAULO MORENO 3 

o 

o 
o 

AUOSA CUDIC 0 o 
C. CARNEIRO O 
E ARAÚJO 3 
[RAMIS CAROL 5 
PEDRO SOLHA 3 
PEDRO PORTELA G 
TIAGO ROCHA 3 

Benfica salva época 
ao bater com grande 
exibição o Sporting 
na final do Peso da Régua 

BENFICA 

Carlos Resende° 
EIS ExC 

SPORTING 

°Hug° Canela 
EIS EXC 

M. ESPINHA O  O O M SKOKO O O 
JOAOSILVA O O MILHAI KOPCO O O 
ANDRE ALVES 1 O IVAN NIKCEVIC 3 V 
A PATRIANOVA 1 O JANKO BOZOVIC 1 O 
NUNO GRILO O TV C. PEDROSO O O 
ALESSRVA O 1 PEDROVALDÉS O 1 
R PESQUEIRA O O 

1 FESTA. Benfica celebra conquistada 6.3  Taça de Portugal 

fiel à sua filosofia de jogo, com uma 
defesa agressiva, bem escudada no 
guarda-redes Hugo Figueira, e 
como ataque aatuaremvelocidade 
e a dar espetáculo. 

"Quando a defesa funciona, tudo 
se torna mais fácil no ataque, pois 
não se fica ajogarsobre brasas . Esta 
vitória só foipossfvel por acreditar-
mos no nosso trabalho e que era 
possívelvencer °Sporting. Mas sóo 
conseguimos na plenitude das nos-
sas capacidades físicas e mentais. 
Fomos inteligentes e justos vence-
dores", considerou no final do jogo 
Hugo Figueira, muito emocionado 
como triunfo. 

Com efeito, a entrada de rom-
pante (3- O) dos encarnados deixou 
os leões a correrem atrás do resul-
tado,umasituação pouco habitual. 

E, sem nunca estarem 
em desvantagem, MIMOS VENCEDORES 
passaram a controlar 2018 BEN FICA 
o duelo e o ritmo da 
partida a partir dos 15 2016 Benfica 
minutos, aproveitan- 2015 ABC  
do bem os erros do 2014  
Sporting, que ao con 2013 - 
trário do bomjogo co- 2012  

letivo do eterno rival 
abusou das ações in- 2010  

2009 

A entreajuda de-
fensiva e o rápido 
contra-ataque, bem 
interpretado por Da 
vide Carvalho (9 golos) e João Pais 
(5), permitiu à turma da Luz estar 
sempre por cima, com vantagem 
clara ao intervalo (15-10), perante 
um opositor que defendeu mal e 

perdeu -se em dema-
sia nas discussões 
com a dupla Tiago 
Monteiro e António 
Trinca, a despedi-
rem-seda arbitragem 
no seuúltimo jogo. 

Já Pedro Seabra, 
Belone Moreira e Ale-
xandre Cavalcanti, 
com 4 golos cada, fo-
ram sempre uma dor 
de cabeça para a pe-
sada defesa do Spor-
ting, numa tarde de 
pesadelo para os seus 

guarda-redes. 
Pedro Portela (6 golos) foi o mais 

esclarecido dos leões, na sua des-
pedida pelo Sporting rumo ao an - 
debol francês. 

2017 ABC 

Sporting 
Sporting 
Sporting 

2011 Benfica 
Xico Andebol 
ABC 

Resumo: Sporting (15), ABC (12), 
FC Porto (7), Benlica (6), 
Belenenses (4), Madeira SAD (1), 
Aguas Santas (1) e Xico Andebol (1) 

litUlA DEU O LITRO 

AO INTERVALO: 15.10 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Peso da Régua 

ÁRBITROS: Tiago Monteiro e António Trinca 

ALEXANDRE REIS 

O Benfica salvou a temporada 
, com a conquista da Taça de Portu-

gal, vencendo (31-24) o Sporting na 
final disputada ontem no Peso da 
Régua. E pode se dizer que à quin-
ta foi mesmo de vez, depois das 
águias terem perdido quatro jogos 
esta época no campeonato frente 
aos bicampeões nacionais. 

Com um ambiente efervescente, 
num pavilhão a abarrotar, o dérbi 
foi de sentido único, poiso treina-
dor Carlos Resende, que conquis-
tou o primeiro troféu pelo Benfica, 

- conseguiu que a sua equipa fosse  

CARLOS RESENDE 

"Queremos 
muito mais 
no futuro" 

O técnico do Benfica, Carlos 
Resende, gostou da formadejo-
gar da sua equipa: "O Benfica 
defendeu muito bem, sofrendo 
apenas 10 golos na 1" parte. 
Quando se trabalha bem na de-
fesa, o ataque ganha confiança. 
O nosso primeiro objetivo era o 
título nacional, mas não fomos 
tão eficientes como nesta final 
da Taça. A equipa atuou con-
centrada. Como investimen to e 
condições oferecidas pelo clube, 
não nos podemos contentar 
com a conquista da Taça. Que-
remos muito mais no futuro." 

Pedro Seabra, central das 
águias, ficou satisfeito: "Acre-
ditamos no nosso trabalho e 
qualidade. A nossa ambição vai 
continua a ser a conquista de 
todos os títulos nacionais." o 

HUGO CANELA 

"Equipa 
falhou ao nível 
emocional" 
Efil Hugo Canela, técnico do 
Sporting, queria mais, pois o 
seu clube perdeu a terceira final 
da Taça consecutiva: "Para-
béns ao Benfica. Faltou-nos 
discernimento, emocional-
mente as coisas não correram 
bem. A culpa é minha, pois não 
consegui fazer com que tudo 
corresse melhor. Os jogadores 
discutiram muito com a arbi-
tragem e não percebo toda esta 
carga negativa. Ninguém me-
rece isto no final de carreira." 

Pedro Portela, ponta dos 
leões, foi um dos críticos: "Não 
esperava esta despedida do 
Sporting, mas dou os parabéns 
ao Benfica. A dupla de juízes 
não foi justa, prejudicaram-
nos várias vezes. Felizmente foi 
o seu último jogo." o 
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E 
ESTÃO DE VOLTA 

1001 

E GANHE: 

PORTUGAL X TUNÍSIA 
(1) (X) (2) 

13c 38c 90€ 
h2FSMA PT APOSTE 10€ 

FC  PORTO 
1,-"  16/ 1 7 

Diretor i Diretor Adjunto 
António  Magalhães Bernardo  Ribeiro 

CENTRAIS 
'MADE IN' 
OLIVAL 
CHIDOZIE, DIOGO LEITE 
E  CHOCO QUEIRÓS  ar 
NA FORJA PARA 18/19 

Li 

a 
CL 

LLI 

ri 
rv 

z 

o LO 

o 

c; 

rv 

oWL9h4.51.  *2) 

Portugal 
 Frry. 

 Tunísia 

ELECIONADOR 
A  AGITAÇÃO SOBRE 
FUTURO DE RONALDO 

P. z A5 

FERNANDO 
SANTOS 

„Todos 

vtiottta 
focados" 
CR7 DESPEDE-SE... P 2 8/29 

SO DESABAF 

BENFTCA  P.13 A 

LATERAL 
DA FIORENTINA 

BRUNO 
PAR 

O RADAR 

• 

ANDEBOLp.30 

ÁGUIAS FICAM 
COM A TAÇA 

SAD VAI CONSTRUIR ESTÁDIO 

RÉCOLHE 
ASSINATURAS 
PARA  ANULAR 
ASSEMBLEIA 

GERAL 

EXTREMO 
NIGERIANO 
DO AL AHLY 

ENCANTA 

P. 23 

SOBEM À V LIGA DUAS ÉPOCAS DEPOIS 
DE DESCEREM 

INÁCIO REGRESSA PARA "JUNTAR OS CACOS" 

"Falei com os jogadores e gostei do feedback" 

iam  ATLETISMO 
RENOVA 

TITULO 
DE CAMPEÃO 

it  •  EUROPEU 

)RUI 
PATRICIO 
5 ANOS NO 

NÁPOLES 
R 18 M€ 
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DIANA SILVA 

BRONZE: Marcou o úni-
co golo da vitória do 

Sporting na final da Taça de Portugal, já no 
prolongamento. Um triunfo que dá às leoas 
o pleno de competições nacionais em dois 
anos de futebol feminino. [pág. 241 

HUGO 
CANELA 
LATA: Sob o seu coman-
do, a equipa de andebol 

do Sporting tem estado a um nível altíssi-
mo. Mas ontem não foi feliz e acabou por 
perder a final da Taça de forma copiosa 
frente ao rival Benfica. [pág. 30] 

ATLETISMO 
DO SPORTING 
OURO: A equipa femini-
na sagrou-se bicampeã 

europeia em Birmingham, graças a um se-
gundo dia demolidor. Menção honrosa 
para a formação masculina do Benfica, que 
terminou na za posição. [pág. 31] 

CARLOS 
RESENDE 
PRATA: O treinador le-
vou o Benfica à conquis-

ta da Taça de Portugal em andebol e logo 
com uma vitória bem folgada sobre o favori-
to Sporting. O guarda-redes Hugo Figueira 
merece uma parte desta medalha. [pág, 30] 
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Carlos Resende: Queremos muito mais no futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=555de140

 
Técnico aponta a novas metas
 
O técnico do Benfica, Carlos Resende, gostou da forma de jogar da sua equipa: "O Benfica defendeu
muito bem, sofrendo apenas 10 golos na 1ª parte. Quando se trabalha bem na defesa, o ataque ganha
confiança. O nosso primeiro objetivo era o título nacional, mas não fomos tão eficientes como nesta
final da Taça. A equipa atuou concentrada. Com o investimento e condições oferecidas pelo clube, não
nos podemos contentar com a conquista da Taça. Queremos muito mais no futuro."
 
Pedro Seabra, central das águias, ficou satisfeito: "Acreditamos no nosso trabalho e qualidade. A
nossa ambição vai continua a ser a conquista de todos os títulos nacionais."
 
2018/05/28
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Montpellier conquista Liga dos Campeões de andebol
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Lusa
Comentários
27 Mai, 2018, 21:23
 
/ atualizado em 28 Mai, 2018, 08:40
 
| Outras Modalidades
 
Legenda da Imagem | Reuters
 
O Montpellier conquistou hoje a Liga dos Campeões de andebol, ao bater na final 100 por cento
francesa o Nantes por 32-27, em Colónia, na Alemanha, numa partida decidida nos últimos 10
minutos.
 
Na primeira final gaulesa de sempre na prova, o equilíbrio marcou os minutos iniciais, até aos 7-7,
altura em que o Montpellier, mais eficaz na concretização, descolou para uma vantagem de três golos
(10-7).
 
A dois minutos do intervalo, o Montpellier, que se apresentou na baliza com um intransponível Vincent
Gerard, elevou a diferença para quatro golos (15-11), mas o Nantes reagiu e ainda encurtou para três
no final da primeira parte (16-13).
 
Um início fulgurante do Nantes na segunda parte, com três golos consecutivos de Espen Lie Hansen,
empatou a final (16-16), tendo o Montpellier demorado 4.40 minutos para conseguir marcar o seu
primeiro golo após o intervalo (17-16).
 
O Montpellier, que venceu o grupo D da fase regular da Liga dos Campeões, no qual participou o
Sporting, voltou a alargar a vantagem para três golos (21-18), mas o Nantes, que no sábado
surpreendeu o Paris Saint-Germain, empatou a 24 a 10 minutos do fim.
 
Com tudo em aberto, o Nantes 'congelou', muito por culpa de uma série de erros nas várias fases de
construção de jogo, enquanto o Montpellier, com um parcial de cinco golos consecutivos, descolou
para 29-24.
 
A controlar, o Montpellier manteve o Nantes à distância e venceu por 32-27, conquistando o seu
segundo troféu, para suceder aos macedónios do Vardar. Continua a ser o único clube francês a
conquistar o título europeu.
 
Diego Simone e Ludovic Fabregas, ambos com seis golos, foram os jogadores em destaque no capítulo
da concretização na equipa do Montpellier, enquanto Kiril Lazarov, também com seis, esteve em
evidência no Nantes.
 
A Liga dos Campeões de 2017/18 teve um pódio inteiramente francês, uma vez que o Paris Saint-
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Germain, no jogo de despedida de Daniel Narcisse, venceu o Vardar por 29-28.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2018-05-27T21:23:37+01:00
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São Bernardo e Fafe vencem no Grupo B e decidem permanência em duelo na última
jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2018
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URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=222166

 
2018/05/28
 
Na penúltima jornada do Grupo B (Andebol 1), Fafe e São Bernardo triunfaram e adiaram o capítulo
da descida para o duelo particular na última jornada. Destaque ainda para os triunfos caseiros de
Maia/ISMAI e Boa-Hora.
 
Triunfo fulcral sobre o líder
 
©Ruiva Rodrigues/C.D.S.BernardoO São Bernardo venceu por 32x31 na receção ao Águas Santas,
uma vitória que alimenta as esperanças da manutenção. Numa primeira parte onde o andebol ofensivo
foi privilegiado, os aveirenses foram superiores e chegaram ao intervalo com um 19x17 favorável,
sem nunca terem estado em desvantagem. No segundo tempo, os maiatos equilibraram a partida e
ameaçaram o triunfo da equipa de João Alves, garantido no último minuto, por Augusto Pereira.
 
Em termos individuais, Ulisses Ribeiro (nove golos), Leandro Rodrigues e Jorge Justino (ambos com
sete) foram os artilheiros da formação da casa, enquanto Pedro Cruz (14 tentos) e Rúben Sousa
(cinco) foram os elementos mais concretizadores da turma de Rolando Freitas. Nota ainda para a
expulsão de André Rei (Águas Santas) no último minuto de jogo.
 
Vasco Santos espelhou 'fome' fafense
 
©Marco Barbosa Fotografia/Vasco SantosNa visita ao Pavilhão Flávio Sá Leite, o Fafe obteve um
triunfo importante frente ao Arsenal da Devesa por 32x33. Os fafenses entraram com foco total nos
três pontos e conseguiram adiantar-se no marcador, mas acabaram por quebrar, permitindo a
reviravolta dos visitados (17x16 ao intervalo). No regresso dos balneários, o encontro manteve-se
equilibrado, contudo a 'fome' de pontos dos forasteiros falou mais alto e, impulsionados por uma
grande exibição de Vasco Santos, acabaram por vencer.
 
A nível individual, Rui Lourenço (10 tentos) e André Caldas (seis) foram os artilheiros do Arsenal, que
ainda viram Sérgio Caniço ser expulso (55'). Do outro lado, Vasco Santos (15 golos) e Virgílio Pereira
(cinco) foram os melhores marcadores da turma de Ricardo Guimarães.
 
Boa-Hora continua a apontar à vice-liderança
 
©Gualter Faria/Federação de Andebol de PortugalNa luta pelo segundo lugar do Grupo B, o Boa-Hora
recebeu e venceu o Belenenses por 30x28. No duelo lisboeta, os homens da cruz de Cristo foram os
primeiros a descolar no marcador, tendo chegado ao descanso com um 10x12 favorável. Na segunda
metade, a equipa da casa contou com um Vasco Ribeiro inspirado na baliza (18 defesas) e um Luís
Nunes eficaz no ataque, que lançaram o conjunto de Luís Santana para a vitória que ainda permite
'sonhar' com o segundo lugar do Grupo B.
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Individualmente, Luís Nunes (12 golos) e Rui Barreto (seis) foram os elementos mais concretizadores
do Boa-Hora, enquanto João Ferreira (nove tentos) e Diogo Domingos (cinco) foram os artilheiros da
turma de Belém.
 
Tensão até ao fim, com vitória a sorrir aos maiatos
 
©Pedro Alves/Federação de Andebol de PortugalO Maia/ISMAI recebeu e triunfou sobre o Xico Andebol
por 31x30, numa partida decidida nos minutos finais. Numa primeira parte com 35 golos, os
vimaranenses arrancaram melhor e fizeram uma exibição bem conseguida, que permitiu um 15x20
favorável ao intervalo. No segundo tempo, o ritmo continuou alto e os maiatos encurtaram distâncias
e conseguiram mesmo passar para a frente, a três minutos do fim, acabando por vencer a partida.
 
A nível individual, Francisco Fontes (sete golos) foi o melhor marcador da formação comandada por
Rui Silva, enquanto Cláudio Mota (11 tentos) e Bruno Landim (cinco) foram os elementos mais
concretizadores dos visitantes. Nota ainda para as expulsões de Pedro Vieira (Maia/ISMAI), Landim e
Mota, os artilheiros do Xico.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Redação
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Benfica ´seca´ Sporting e conquista a Taça de Portugal
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2018/05/27
 
Este domingo, o Benfica venceu o Sporting por 31x24 e conquistou a sua sexta Taça de Portugal da
história, numa partida em que a defesa encarnada foi a chave da vitória.
 
A partida iniciou-se a um ritmo frenético, onde foi visível algum nervosismo típico de uma final. Os
encarnados apostaram no contra-ataque como arma ofensiva e na defesa agressiva como trunfo para
'secar' o ataque leonino, nomeadamente o seu lado direito, composto por Pedro Portela e Frankis
Carol. Esta posição defensiva das águias 'enervou' a turma de Hugo Canela, que foi pouco clarividente
no ataque.
 
Contudo, os homens de Alvalade reagiram e reduziram a diferença no marcador, aproveitando a
superioridade numérica (Nuno Grilo foi expulso, após acumular três exclusões). No final da primeira
meia hora, a equipa de Carlos Resende saiu vitoriosa (15x10). No regresso dos balneários, o rumo do
jogo manteve-se com os verde e brancos a serem menos eficazes que o emblema da Luz.
 
Muro encarnado 'secou' intenções ofensivas leoninas
 
©Pedro Alves/Federação de Andebol de PortugalNota também para Hugo Figueira, que também
contribuiu com várias defesas para o cumprimento da estratégia defensiva montada por Resende. Os
leões não se encontraram no ataque e os encarnados chegaram aos sete golos de vantagem, a 15' do
apito final. Tiago Monteiro e António Trinca também tiveram algum trabalho no capítulo disciplinar,
sendo que a situação mais ilustrativa foi aos 50', quando o Sporting teve apenas três jogadores e um
guarda-redes em campo.
 
De cabeça perdida, Ivan Nikcevic também acabou por ser expulso e ainda viu cartão azul (vai ser alvo
de relatório). Até ao fim, o Benfica dominou as incidências e confirmou conquista da Taça de Portugal,
que já lhe fugia desde 2015/16 e também terminou com um ciclo negativo de jogos sem vencer os
leões.
 
A nível individual, os pontas Davide Carvalho (nove golos) e João Pais (cinco) foram os melhores
marcadores do emblema da Luz, enquanto Pedro Portela (seis tentos) e Frankis Carol (cinco)
melhoraram no segundo tempo e foram os elementos mais concretizadores da turma de Hugo Canela.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Redação
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