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ANDEBOL TAÇA DE PORTUGAL

Quatro de olho na Taça
Fafe acolhe prova que encerra época e FC Porto-ABC é o jogo grande
das meias-finais e Campeão Sporting defronta o estreante Avanca
HELENA VAIEMIVASF

ror

HUGO COSTA

pavilhão Multiusos de
Fafe recebe, hoje e amanhã, a Taça de Portugal,
em masculinos e Temi
ninos, com a prova rainha a voltar a fechar a temporada
de seniores, depois de, nas últimas três temporadas, ter sido realizada em março / abril.
Curioso o facto de a final 4 juntar as três equipas com mais troféus
na prova: Sporting (15), ABC (11) e FC
Porto (7). A completar o quarteto o
Avanca, que se estreia nas meias da
competição após grande época em
que ficou às portas do grupo A. É de
esperar que a animada falange de
apoio dos aveirenses esteja em peso
no duelo com o novo campeão Sporting, que vê na Taça a oportunidade
•de festejara tripla, depois de ter ganho a Challenge. «Vamos lutar pela
conquista da Taça», prometeu o trei
nador leonino, Hugo Canela.
Mas, cuidado com o Avanca,
avisa o técnico Carlos Martingo:
«As últimas semanas serviram para
preparar a Final Four e causar uma
surpresa. É um jogo a eliminar e
tudo pode acontecer».

O

ABC e FC Porto querem o mesmo: fechar a temporada com um troféu

Por sua vez, o capitão portista
Ricardo Moreira promete: «Vamos
fazer os possíveis e os impossíveis
para ganharmos a Taça».

Na equipa bracarense, o treinador Carlos Resende vincou:
«Este jogo é muito importante,
porque a Taça é a única competição que podemos vencer este ano».
1~11•~111
Em femininos, o campeão ColéTAÇA DE PORTUGAL
gio de Gaia tenta a dobradinhaemFa-> Final 4 -> Pay. Multiusos de Fafe
fe. Na 2.a meia-final de hoje (13.15 h)
defronta
a surpreendente Assoma-> melas-finais Hoje
da. Na outra meia (11 h) jogam Madei13.45h
MF1: Avenca-Sporting
ra SAD e Alavarium, os dois clubes
~oh
FC Porto-ABC
4
- mais vencedores nos últimos anos.
Vencedor hifi-Vencedor MF2

ZN» h
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ANDEBOL
Seis saem do Benfica
Nikola Mitrevski, Ueligton da Silva,
leme) Papez, Luka Rakovic, João
Ferreira e David Pinto deixam de ser
jogadores do Benfica.
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ANDEBOL - BENFICA

SEIS SAÍDAS
Mitrevski, Ueligton, Papez, Rakovic, João Ferreira e David Pinto terminaram contrato com
a equipa de andebol do
Benfica pelo que não
vão continuar.
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Jogadores, equipa técnica e dirigentes do São Bernardo foram recebidos, ontem, nos paços do
concelho para receberem das mãos de Miguel Laranjeiro e de Ribau Esteves, presidentes da Federação
de Andebol de Portugal e da Câmara Municipal de Aveiro, a Taça de campeões nacionais da 2.ª Divisão
e diplomas de Reconhecimento de Mérito, respectivamente. Um a um, cada elementos do clube
aveirense, foi chamado para colocarem ao peito uma medalha por uma época "onde houve correcção,
alma, entrega e suor".
A homenagem aos novos campeões foi aproveitada para Ribau Esteves partilhar com os presentes a
novidade mais desejado pela família do Centro Desportivo de São Bernardo. "Quero comunicar a todos
vós que a Câmara de Aveiro fechou o acordo com o Montepio Geral relativo à posse do património do
clube. Com uma permuta de bens, o Pavilhão Gimnodesportivo de São Bernardo, passa a pertencer à
autarquia e, a partir daqui, haverá condições para que a Junta Directiva do clube faça a gestão da
infra-estrutura".
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Taça de Portugal seniores
masculinos Final Four
Meias-finais: Avanca-Sporting,
15h45; FC Porto-ABC, 18h00.
Jogos no Pavilhão Multiusos de
Fafe.
Taça de Portugal Seniores
femininos - Meias-finais:
Madeira SAD-Alavarium,11h00;
Colégio de Gaia-Assomada,
13h15. Jogos no Pavilhão
Multiusos de Fafe.
Campeonato Andebol 1 - Fase
Final -11' Jornada: Boa Hora
FC-SC Horta, 18h00;
Maia-Belenenses,19h00;
Fafe-Arsemai, 21h00.

Liga dos Campeões - FInak
Juventus-Real Madrid, 19h45, no
Estádio Nacional do País de
Gales, em Cardiff.
Seleção Nacional AA - Jogo de
Preparação: Portugal-Chipre,
16h00, no Estádio António
Coimbra da Mota
Juniores A - I Divisão - r FaseApuramento de Campeão - 14.'
Jornada: Sport ing-Belenenses; V.
Guimarães-FC Porto;
Académica-Rio Ave 17h00 Manutenção/Descida - Zona
Norte -14.' Jornada:
Leixões-Feirense; Chaves - P.
Ferreira; Gil Vicente- Moreirense-,
Oliveirense - Padroense - Zona
Sul 14.' Jornada:
0eiras-Nacional; Naval-Estoril;
Leiria-Sacavenense, Loures-V.
Setúbal. Jogos às 17h00.

Liga SportZone - Meia-final:
Braga-Benfica,14h00.

Torneio de Roland Garros,
a decorrer até dia 11de junho.

Campeonato do Mundo
Diisseidorf 2017, com
a participação de Marcos Freitas,
Tiago Apolónia, João Geraldo,
Diogo Carvalho, João Monteiro,
Cátia Martins, Leila Oliveira,
Raquel Andrade e Rita Fins.

Liga Mundial- Fase
Intercontinental - Grupo 2:
Portugal-Japão, 14h00, em
Poprad na Esiovénia.
2.a Ronda Europeia de
Apuramento para
o Campeonato do Mundo
Feminino 2018 - Poule F:
Finlândia-Alemanha, 15h00
Portugal- Eslovénia, 17h30
França-Estónia, 20h30. Jogos no
Centro Cultural de Viana
do Castelo.
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10;#

O FC Porto-ABC é um dos jogos desta tarde que vale o acesso à final da Taça de Portugal

if ;"1 =t Um estreante nestas andanças e três equipas históricas
jogam este fim de semana a final-four da Taça de Portugal

Última
joga-se em Fafe
Sporting, embalado por
duas conquistas recentesTaça Challenge e campeonato -, tenta chegara um
terceiro troféu, mas
começará por ter a oposição do Avanca e, passando,
de FC Porto ou ABC
aulcum~s
••• Disputa-se este fim de
semana o último troféu de
2016/17,umatemporada marcada pelo domínio do Sporting, que no sábado conquistou a Taça Challenge e, na
quarta-feira, o Campeonato
Nacional - ainda que esta prova só possa ser homologada
após o resultado do recurso do
FC Porto para o Conselho de

Justiça, depois de o Conselho
Técnico ter considerado improcedente o protesto que os
dragões apresentaram,
Em Fafe, os leões tentarão a
conquista inédita de três competições na mesma época, o
que, a acontecer, resultará
também naquinta dobradinha
interna - apenas o ABC, por
sete vezes, os leões, quatro, e o
Belenenses, numa ocasião,
conquistaram o campeonatoe
a Taça de Portugal no mesmo
ano. Para chegar à final, os verdes ebrancos terãodeultrapassar o Avanca, estreante nestas
andanças e cuja presença na
fase decisiva prova a ascensão
da equipa avancanense desde
que Carlos Martingo assumiu

O Benfica é
o detentor
da Taça de
Portugal,
tendo este
ano sido
eliminado
pelo
Sporting,
no pavilhão
do Ginásio
do Sul (3528)

ocomando.Aoutrameia-final
é um clássico, com FC Porto e
ABC a tentarem chegar aojogo
decisivo. Ambas as equipas
procuram a conquista de um
troféu, algo que, no caso dos
portistas, já não acontece desde 2014/15 e, no dosbracarenses, desde o ano passado, em
que venceram campeonato,
Challenge e Supertaça.
TAÇA DE PORTUGAL
HOJE
F1NAV,

Avanca-Sportktg
15h45, Pav. Multlusos de Fafe

FC Porto-ABC
18h00, Pav. Multiusos de Fafe

AMANHA
FINnJ.
1V124
17h00, Pav. Multiusos de Fafe
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BENFICA ANUNCIA
A DISPENSA DE SEIS JOGADORES
Epoca acabada na Luz, é chegada a altura de o
Benfica começara arrumar a plantei que em
2016/17 venceu a Supertaça. Assim foram
dispensados Nikola Mitrevski, Uelington da
Silva, Jemej Papez, Luka Rakovic, João
Ferreira e David Pinto. Os quatro estrangeiros tinham pouco tempo no clube, enquanto
os portugueses eram oriundos dos escalões
de formação.

Página 7

A8

sporting favorito à inédita tripleta

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

03-06-2017

Meio:

Record Online

Autores:

Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=74e9f474

Campeões nacionais e da Challenge podem fazer o pleno na final-four da Taça de Portugal
O Sporting apresenta-se como o grande favorito à conquista da Taça de Portugal, cuja final-four
decorre hoje e amanhã no Pavilhão Multiusos de Fafe. Finalistas vencidos na época transata pelo
Benfica, os leões vingaram-se esta época e eliminaram o eterno rival nos quartos-de-final, chegando
às meias-finais com uma dose elevada de moral, depois de no espaço de quatro dias conquistarem o
Campeonato e vencerem a Challenge. E, agora, têm uma oportunidade única na sua história, pois pela
primeira vez podem chegar à inédita tripleta e arrecadar os três títulos mais importantes da
temporada, algo que nenhum clube português conseguiu.
Os leões detêm ainda o melhor palmarés na prova, com 15 troféus, para além de terem tido o sorteio
mais fácil, pois encontram hoje (15h45) o Avanca, líder do Grupo B do Campeonato e que se estreia
na final-four, na primeira meia-final do dia.
Continuar a ler
Para salvar a época
Se o Sporting tem a pressão de não querer deixar escapar a primeira tripleta da história, o FC Porto e
o ABC também estão sobre brasas. Os dragões, que nunca chegaram à dobradinha (Campeonato e
Taça), continuam sem ganhar nada esta época, o mesmo sucedendo ao ex-campeão ABC, pelo que a
outra meia-final (18 horas) também promete grandes emoções.
Feminino presente
Fafe também vai decidir a final-four da Taça feminina, com as meias-finais a disputarem-se hoje, com
os jogos Madeira SAD-Alavarium (11h) e Colégio de Gaia-Assomada (13h15).
Autor: Alexandre Reis
06h20
Alexandre Reis
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SCP e o título
16 anos depois
O Sporting sagrou-se na passada
quarta-feira campeão nacional de
andebol depois de vencer o Benfica por dois pontos (25-23). No jogo
da 10.a e última jornada da segunda fase do campeonato, os leões
conquistaram um títulos que lhes
escapava há 16 anos. Em segundo lugar do campeonato ficou o
FC Porto, com menos um ponto
que o conjunto de Alvaiade. Os
encarnados terminaram na terceira posição.
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Por Record
O Sporting apresenta-se como o grande favorito à conquista da Taça de Portugal, cuja final-four
decorre hoje e amanhã no Pavilhão Multiusos de Fafe. Finalistas vencidos na época transata pelo
Benfica, os leões vingaram-se esta época e eliminaram o eterno rival nos quartos-de-final, chegando
às meias-finais com uma dose elevada de moral, depois de no espaço de quatro dias conquistarem o
Campeonato e vencerem a Challenge. E, agora, têm uma oportunidade única na sua história, pois pela
primeira vez podem chegar à inédita tripleta e arrecadar os três títulos mais importantes da
temporada, algo que nenhum clube português conseguiu.Os leões detêm ainda o melhor palmarés na
prova, com 15 troféus, para além de terem tido o sorteio mais fácil, pois encontram hoje (15h45) o
Avanca, líder do Grupo B do Campeonato e que se estreia na final-four, na primeira meia-final do
dia.Para salvar a épocaSe o Sporting tem a pressão de não querer deixar escapar a primeira tripleta
da história, o FC Porto e o ABC também estão sobre brasas. Os dragões, que nunca chegaram à
dobradinha (Campeonato e Taça), continuam sem ganhar nada esta época, o mesmo sucedendo ao
ex-campeão ABC, pelo que a outra meia-final (18 horas) também promete grandes emoções.Feminino
presenteFafe também vai decidir a final-four da Taça feminina, com as meias-finais a disputarem-se
hoje, com os jogos Madeira SAD-Alavarium (11h) e Colégio de Gaia-Assomada (13h15).
06:20 por
Record
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