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ANDEBOL - TAÇA CHALLENGE 

SPORTING E CAMPEAO 
130 Sporting conquistou ontem 
a Taça Challenge em andebol, 
após derrotar, em Cluj (Romé-
nia), a equipa I( )ca I do Al IC. Po-
t aissa Turda por 30 24, no jogo 
da segunda mão da final cia 
cc.)mpet ição (13 - 9 ao intervalo). 

41a uma semana, no Pavilhão do 
;inásio di ) Sul (Almada), a for, 

mação lamina, treinada por 
lugo Ca nela, ja tinha ganho por  

37 -28.. \ equipado Sporting su -
cede ao ABC de Braga na lista 
dos vencedores desta prova e 
passa a somar dois til tilos na 
mesma, depois de ter ganho o 
troféu em 2010. 

A Taça Challenge é a terceira 
prova na hierarquia da El I F 
(Federação Europeia de Ande 
bol). depois da Liga dos Cam - 
peões e da Taça El IF. • Festa leonina na Roménia 
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FIGURA DO DIA 

HUGO CANELA 
TREINADOR DE ANDEBOI DO SPORTING 

0% Os leões conquista- 
ram ontem a segunda 

Taça Challenge de andebol 
da sua história, após vence-
rem de novo, desta vez fora, 
os romenos do AHC Potais-
sa Turda. Um troféu sem 
contestação. PÃO. 36 
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O Sporting conquistou ontem
a Taça Challenge de andebol
pela segunda vez, depois de
vencer os romenos do AHC
Potaissa Turda, por 30-24, (13-
9 ao intervalo), na 2.ª mão da
final.

O Sporting já tinha erguido

este troféu europeu em 2010,
quando venceu na final os po-
lacos do MMTS Kwidzyn. Ago -
ra, sucedeu ao ABC de Braga
na lista dos vencedores.

No primeiro jogo da final
deste ano, disputado a 21 de
Maio, no Pavilhão do Ginásio
Clube do Sul, em Almada, o
Sporting tinha vencido por ex-
pressivos 37-28. |

Sporting conquista
Taça Challenge
Andebol
Taça Challenge

Página 3



A4

  Tiragem: 24614

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 16,75 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69725135 28-05-2017

Sporting vence Taça Challenge e 
tem tripleta histórica no horizonte 

Andebol. Com  caminhada 100% triunfal, leões voltam a trazer taça europeia para Portugal, 
um ano depois do ABC de Braga. Agora, têm na mira o campeonato nacional e Taça de Portugal 

Sporting voltou a ganhar a Taça Challenge, sete anos depois 

RUI MARQUES SIMÔES 

Foram dez vitórias em dez jogos, 
nove delas por cinco ou mais golos 
de diferença: uma caminhada 
100% triunfal, que só podia acabar 
com a conquista da Taça Challen-
ge, pela segunda vez na história do 
Sporting e terceira no total do an-
debol português. Ontem, os leões 
levantaram o troféu europeu, após 
um triunfo na visita ao Potaissa 
"Birda (Roménia), por claros 24-30. 
E mantiveram bem vivo o sonho de 
acabar a época com uma histórica 
tripleta de títulos. 

Um ano depois do ABC de Braga 
(que venceu a foral de 2016, diante 
do Benfica), a Taça Challenge - ter-
ceiro troféu europeu mais impor-
tante a nível de clubes - volta para 
Portugal. E o Sporting festeja, como 
acontecera em 2009-10 (então, der-
rotou o Kwidzyn, da Polónia): é 
mais uma prova de vitalidade do 
andebol luso, num momento em 
que a seleção nacional se conserva  

na luta pelo apuramento para o Eu-
ro 2018. 

Em Cluj, palco da 2.8  mão da fi-
nal, o forte apoio dos adeptos ro-
menos não chegou para impedir a 
festa portuguesa. Depois do triun-
fo folgado obtido na 1.8  mão, há 
uma semana, em Almada (37-28), 
o Sporting apenas tinha de contro-
lar a reação do Potaissa Turda. No 
entanto, fê-lo com distinção: ao in-
tervalo já vencia por 9-13 e na se-
gunda parte aproveitou o desnorte 
dos locais -que participavam pela 
primeira vez numa final europeia, 
na época de estreia na Taça 
Challenge - para se lançar num 
triunfo categórico. 

Depois de Romagna (Itália), Pe-
lister Bitola (Macedónia), Doukas 
(Grécia) e Hurry-Up (Holanda), ad-
versários eliminados no caminho 
até à final europeia, também o Po-
taissa Turda saiu vergado ao peso 
de duas derrotas. Marcaram Matej 
Asanin (1), Pedro Portela (3), Mi-
chal Kopco (1), Edmilson Araújo 
(2), Ivan Nikcevic (6), João Pinto (2),  

Igor Zabic (3), Carlos Ruesga (1), 
Carlos Carneiro (1), Francisco Tava-
res (1), Janko Bozovic (6) e Bruno 
Gaspar (3), numa partida em que 
jogaram ainda Bosko Bjelanovic e 
Aljosa Cudic. E após um ano em 
que investiu forte no reforço da 
equipa de andebol, com uma mão-
-cheia de atletas estrangeiros,o líder  

do clube leonino, Bruno de Carva-
lho, pôde celebrar a conquista de 
mais um título europeu, o 25.° da 
história do emblema verde e bran-
co (e fê-lo em Cluj, na companhia 
da equipa). 

Ora, a festa acontece quando os 
leões ainda têm mais dois títulos na 
mira-o campeonato nacional e a  

Taça de Portugal. E depois de o am-
bicioso projeto verde e branco ter 
passado por um duro revés: a saída 
do treinador espanhol Zupo Equi-
soain, em fevereiro, após uma der-
rota caseira com o FC Porto (26-27, 
depois de os lisboetas terem estado 
a vencer por 26-19). Hugo Canela, 
de 37 anos, subiu a técnico princi-
pal e devolveu a esperança ao Spor-
ting. 

Depois do título europeu, numa 
prova em que os clubes portugue-
ses se habituaram a brilhar - nos 
últimos 12 anos, além dos triunfos 
de sportinguistas (2) e bracarenses 
(1), também ABC (2 vezes), Benfica 
(2) e Sporting da Horta (1) foram fi-
nalistas vencidos -, o Sporting 
aponta a urna tripleta nunca antes 
conquistada em território nacio-
nal. O caminho para lá chegar é 
curto... mas ainda está recheado de 
obstáculos. 

O nacional da I Divisão decide--
se na quarta-feira, a partir das 21.00. 
O Sporting, que não é campeão 
desde 2000-01, só depende de si 
mas não tem margem de erro: com 
um ponto de vantagem sobre o FC 
Porto (59-58) e desvantagem no 
confronto direto, recebe o arquirri-
val Benfica (3.0, com 52) ao mesmo 
tempo que os dragões enfrentam 
em casa o Águas Santas (6.0, 43). 

Três dias depois, começa a deci-
dir-se afinalfourdaTaça de Portu-
gal, no Pavilhão Multiusos de Fafe: 
Sporting e o outsider Avanca en-
contraram-se na primeira meia-fi-
nal, FC Porto e ABC enfrentam-se 
na segunda. A decisão do troféu, 
entre os vencedores das duas semi-
finais, é no domingo. 
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ANDEBOL > Sporting conquista pela 
segunda vez a Taça Challenge e 
mantém viva a ambição de acabar 
época com uma tripleta inédita. 
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A6 Andebol - Sporting vence Taça Challenge e tem tripleta histórica no horizonte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cb4b473

 
Com caminhada 100% triunfal, leões voltam a trazer taça europeia para Portugal, um ano depois do
ABC de Braga. Agora, têm na mira o campeonato nacional e Taça de Portugal
 
Foram dez vitórias em dez jogos, nove delas por cinco ou mais golos de diferença: uma caminhada
100% triunfal, que só podia acabar com a conquista da Taça Challenge, pela segunda vez na história
do Sporting e terceira no total do andebol português. Ontem, os leões levantaram o troféu europeu,
após um triunfo na visita ao Potaissa Turda (Roménia), por claros 24-30. E mantiveram bem vivo o
sonho de acabar a época com uma histórica tripleta de títulos.
 
Um ano depois do ABC de Braga (que venceu a final de 2016, diante do Benfica), a Taça Challenge -
terceiro troféu europeu mais importante a nível de clubes - volta para Portugal. E o Sporting festeja,
como acontecera em 2009-10 (então, derrotou o Kwidzyn, da Polónia): é mais uma prova de
vitalidade do andebol luso, num momento em que a seleção nacional se conserva na luta pelo
apuramento para o Euro 2018.
 
Em Cluj, palco da 2.ª mão da final, o forte apoio dos adeptos romenos não chegou para impedir a
festa portuguesa. Depois do triunfo folgado obtido na 1.ª mão, há uma semana, em Almada (37-28),
o Sporting apenas tinha de controlar a reação do Potaissa Turda. No entanto, fê-lo com distinção: ao
intervalo já vencia por 9-13 e na segunda parte aproveitou o desnorte dos locais - que participavam
pela primeira vez numa final europeia, na época de estreia na Taça Challenge - para se lançar num
triunfo categórico.
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
Depois de Romagna (Itália), Pelister Bitola (Macedónia), Doukas (Grécia) e Hurry-Up (Holanda),
adversários eliminados no caminho até à final europeia, também o Potaissa Turda saiu vergado ao
peso de duas derrotas. Marcaram Matej Asanin (1), Pedro Portela (3), Michal Kopco (1), Edmilson
Araújo (2), Ivan Nikcevic (6), João Pinto (2), Igor Zabic (3), Carlos Ruesga (1), Carlos Carneiro (1),
Francisco Tavares (1), Janko Bozovic (6) e Bruno Gaspar (3), numa partida em que jogaram ainda
Bosko Bjelanovic e Aljosa Cudic. E após um ano em que investiu forte no reforço da equipa de
andebol, com uma mão--cheia de atletas estrangeiros,o líder do clube leonino, Bruno de Carvalho,
pôde celebrar a conquista de mais um título europeu, o 25.º da história do emblema verde e branco (e
fê-lo em Cluj, na companhia da equipa).
 
Ora, a festa acontece quando os leões ainda têm mais dois títulos na mira - o campeonato nacional e
a Taça de Portugal. E depois de o ambicioso projeto verde e branco ter passado por um duro revés: a
saída do treinador espanhol Zupo Equisoain, em fevereiro, após uma derrota caseira com o FC Porto
(26-27, depois de os lisboetas terem estado a vencer por 26-19). Hugo Canela, de 37 anos, subiu a
técnico principal e devolveu a esperança ao Sporting.
 
Depois do título europeu, numa prova em que os clubes portugueses se habituaram a brilhar - nos
últimos 12 anos, além dos triunfos de sportinguistas (2) e bracarenses (1), também ABC (2 vezes),
Benfica (2) e Sporting da Horta (1) foram finalistas vencidos -, o Sporting aponta a uma tripleta nunca
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antes conquistada em território nacional. O caminho para lá chegar é curto... mas ainda está recheado
de obstáculos.
 
O nacional da I Divisão decide--se na quarta-feira, a partir das 21.00. O Sporting, que não é campeão
desde 2000-01, só depende de si mas não tem margem de erro: com um ponto de vantagem sobre o
FC Porto (59-58) e desvantagem no confronto direto, recebe o arquirrival Benfica (3.º, com 52) ao
mesmo tempo que os dragões enfrentam em casa o Águas Santas (6.º, 43).
 
Três dias depois, começa a decidir-se a final four da Taça de Portugal, no Pavilhão Multiusos de Fafe:
Sporting e o outsider Avanca encontraram-se na primeira meia-final, FC Porto e ABC enfrentam-se na
segunda. A decisão do troféu, entre os vencedores das duas semi-finais, é no domingo.
 
2017-05-28T01:08:00Z
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Bruno de Carvalho exultou com as conquistas de ontem 

BRUNO DE CARVALHO Conquista da Taça Challenge em 
andebol e título dos juniores celebrados pelo presidente 

"Esta é a cultura 
de campeões..  
O grau de exigência 
máxima que o presidente 
pretende ter como valor 
indispensável a todos os 
níveis no clube foi ontem 
recompensado. juniores 
felicitados desde a Romé-
nia por videochamada 

DUARTETORIalli 
••• O Sporting confirmou 
ontem a conquista da Taça 
Chellenge, em andebol, ao 
triunfar novamente sobre o 
Potaissa, em Turda, na Romé-
nia (ver página 54e 55), susci-
tando a reação de Bruno de 
Carvalho, presidente do em-
blema de Alvaiade que acom-
panhou a equipa de andebol 
na conquista europeia e, na 
Roménia, não esqueceu os ju-
niores, felicitando-os por vi-
deochamada pelo título tam-
bém ontem conquistado (ver 
pág. 49). 

"O Sporting tem de ser as-
sim.Tenho a certeza de que as 
pessoas estão contentes com 
o 25.° título europeu. É uma 
felicidade ver a cara dos atle-
tas, das pessoas. Tenham a no-
çào de que o Sporting tem de 
ser isto e é por isto que vamos 
trabalhar", começou por refe-
rir o presidente leonino ao ca-
nal do clube, na Roménia, an-
tes de enaltecer: "Nunca de-
sistiram, independentemen-
te de a certa altura poderem 
pensar que estavaganho devi-
do à vantagem que trazíamos 
de Lisboa. Eles tiveram uma 
atitude fantástica até ao fim e 
esse sim é o ADN do Sporting,  

que é querer vencer sempre e 
lutar até à exaustão. Estou ex-
tremamentesatisfeitoporque 
é o tal Sporting da exigência, 
da cultura de campeão e que 
temos de construir juntos." 
"Um dos nossos objetivos é 
conquistar taças europeias e 
ganhar campeonatos. Ainda 
temos provas a decorrer e es-
pero bem que consigamos dar  

muito mais alegrias aos adep-
tos, uma delas já na próxima 
quarta-feira.A única forma de 
me sentir feliz é ver os spor-
tinguistas felizes", rematou o 
líder que fez questão de felici-
tar por videochamada os ju-
niores que empataram no Oli-
val com o FC Porto econquista-
ram o título que lhes escapava 
desde 2012. 
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Sporting conquista Taça Challenge e celebra na Roménia com o presidente Bruno de Carvalho 

Sporting tinha vantagem confortável, mas fez mais do que 
gerir o resultado e ganhou Taça Challenge, sucedendo ao ABC 

1810 INSACMITI 
CONOUISTA A EUROPA 

H STÓR1C 

Época lhocedor 
Finalista 

2000/01 RILlpcoolcHac(Juo) 
pfaculNinterthur(Su) 

2001/02 ShileniHandball(Din) 
RICPelisterBitola(Mac) 

2002/03 Sk}ertiliandbaD(N)) 
Filippos Veras(Gré)  

2003/04 WH Skovde (Sué) 
USDunkenweH8(Fra) 

2004/03 WadtarIbtas(So0 

2005/06 Siem:a deStrariiite(Rorn) 

2006/07 CIMO/Medita (Rern) 
DrommenHK(Nof) 

2007/08 Rout/C318portRaelta(Rem) 
AlplaHCHard(Aus)  

2008/09 UC318pattReelta(Rorn) 
CSUSuceava (Rom) 

2009/10 SPORT119á 
WATS láikkyn(Pol) 

2010/11 51,41pNii

iir 

 

2011/12 AC DiamIclis Argua(Gre) 
Wocker Thun (Sul) 

2012/13 SICAMIzisk(Bie) 
HanabaiiEsch(Lux) 

2013/14 IR Sirirchat(Sue) 
Metaloplastlka(Sen 

2016/17 
Potcrtssa TUnia(ROf 

POTAISSIL TURDA 

Pavilhão Soma Darnian, 
iatittrom Bojara Lah e 
(Esiovénia) 

RTURDA 
LudovicVani 
Ackiantimóilei 

24 
30 

em Turda 
David Sok 

SPORTING 
Mate; Asanlo 
Alma Cu* 

Grn 
Gr 

Georiaka Ontec 6 NiároPortela 3 
Raul Malan 1 Michal Kopco 1 
Roman Zacadurin 5 EdniasonAraqo 2 
Rarvan Pavei 1 Ivan Nikcevic 6 
CristianAdomnacal 4 Bosko Bjeianovk 
AI« tarar 1 João Pinto 
Mihail Hut 
iNaandTtaimaber 

3 Ivo( Zabk 
Carlos Ruesga 

3 

Oragos trinco Gados Carneiro 1 
Aletcandru tx2r • Frandsco Tavares 
rilenadSavir 1 Adio Bozovie 
lhtseAmhaatl 1 Bruno Gaspar 
Ilarian 'gr« 1 Gladio PectorP 
ImutStel • Franids Card 

Weinador: Treinador. 
Nkoiae ~aba Hugo Canela 

Ao ~o 8-13 
Marcha. 05' 1-1,10' 3-5 , 15' 6-6, 20'.7-8.  
25' 8-10, 30'8-13, 35' 12-14,40 14-18. 
45'16-20, 50' 18-24, 55'20.28, 60' 24-30 

Vermelhos: 

Para ganhar a Taça Challen-
ge, o Sporting só tinha de 
confirmar, em casa do 
PotaissaTurda, a superiori-
dade revelada no jogo da 
primeira mão da final. E 
assim o fez. Venceu de 
novo e até deu para gerir 

ADOuSTOTERRo 
••• Tal como sucedeu em 
2009/10, o Sporting não des-
perdiçou a oportunidade de 
chegar à final da Taça Challen-
ge para enriquecer o seu pal-
mares com mais um troféu 
europeu. Em Turda, na Romé-
nia, os leões, que tinham al-
cançado uma vantagem de 
nove golos, nojogo da primeira 
mão, disputado em casa, pro-
varam que soem caso extremo 
o Potai  ssa Turda poderia rever-
ter esse resultado. Desta vez, 
um triunfo por 30-24 selou 
uma campanha na Taça 
Challenge em que o Sporting 
foi arrasador. Venceu todos os 
dez jogos que disputou e só 
num deles - nos quartos de fi-
nal - marcou menos de três 
dezenas de golos. 

Esperava-se um ambiente 
infernal e temia-se ainda uma  

arbitragem que pudesse incli-
narapartidapara os homens da 
casa. Numa análise fria, seriam 
esses os únícos entraves a uma 
"Grande Final" do leão neste 
torneio, mas a forma como o 
jogo decorreu gelou bem cedo 
a plateia e obrigou a que, den-
tro das quatro linhas, tudo se 

EDIÇÕES 

Por três vezes a Taça 
Challenge foi conquistada 
por equipas portuguesas: o 
Sporting ganhou em 
2009/10 e em 2016/17, 
enquanto o ABC ergueu o 
troféu na época passada 

passasse num plano aceitável. 
Por parte do PotaissaTurda, a 

única ténue reação só se fez 
sentir no primeiro quarto da 
partida.Aos 15 minutos, os ro-
menos conseguiram, pela últi-
ma vez, empatar o jogo (8-8), 
mas a partir de então o Spor-
ting nunca mais deixou de es-
tar na posição de vencedor. 

O Sporting decidiu acabar 
com as últimas esperanças do 
adversário pouco antes do in-
tervalo, quando se colocou a 
vencer por cinco golos de van-
tagem (13-8). Somados aos 
nove que trazia de Lisboa... a 
Taça estava entregue e manti-
nha-se em Portugal, pois o 
campeão da época anterior 
fora o ABC. 

Naparte final da partida, Hu-
go Canelas que, com este su-
cesso, ficaráparasempreligado 
à história do Sporting e do an-
debol português - alcançado 
numa época em que durante  

mais de metade cumpriu fun-
ções de técnico adjunto (de 
Zupo Equasoain) - começou a 
pensar no jogo de quarta-feira, 
contra o Benfíca, em que pre-
cisa de triunfar para ser cam-
peão português. A tal ponto 
que, mesmo sem utilizar os 
lesionados Frankis Carol e  

Cláudio Pedroso (Solha ficou 
em Lisboa), colocou em campo 
vários jogadores que normal-
mente têm utilização residual 
nos grandes jogos. 

A superioridade leonina aca-
bou por se transformar num 
passeio, em que deu para 
tudo. 

A FIGURA 

Golos e muita 
cabeça fria 
A • 
marcadores do Sporting, tal como sucedera na primeira 
mão (então com 10 golos). Mais do que a capacidade 
CoriCreti:::idOra Oeste servia, a for ma concentrada e 
ambh_iosa cano esteve em campo fui orna çiiraritiJ. desde 
o apito inicial que o sucesso do Spor ting nunca poderia 
estar em causa. 
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Hugo Canela não escapou ao banho 

Presidente do Sporting 
festejou na Roménia 

13. Carvalho 
1111111ecjria 

enorme" 
••• "Esta é uma vitória de 
três milhões e meio de spor- 
tinguistas, que estão felizes 
com esta conquista", afirmou 
Bruno de Carvalho, o presi- 
dente leonino que acompa- "Onosso 
nhou a equipa à Roménia. "É andebol já 
para isso que nóstrabalhamos. merecia 
O nosso andebol já merecia esta taça. 
esta taça. Agora, é tempo de Espero 
comemorar, mas daquia umas ainda dar 
horas já temos de começar a muitas mais 
pensar no jogo de quarta-feira alegrias aos 
[Benfica]. Vamos no 25.° títu- sportin- 
lo europeu para o clube e é guistas" 
uma enorme felicidade ver a 
cara dos jogadores e dos adep- 
tos. Espero ainda dar muitas 
mais alegrias aos sportinguis- 
tas", concluiu. 

Treinador leonino 
agradeceu ao presidente 

Hugo Carla 
'Isto não se 
faz sozinho" 
••• "Os jogadores tiveram 
uma intensidade fantástica, 
apesar de o Potaissa Turda ter 
um apoio imenso. Estamos 
muitofortes",resumiuotécni-
co Hugo Canela no meio em "Este troféu 
plenafesta. "Estetroféu é o pri- é o primeiro 
meiro de três objetivos que ti- de três 
nhamos para este ano. E uma objetivos 
alegria imensa. Fantástico ga- que 
nharumtítulonomeuprimei- tínhamos 
ro ano de treinador, com uma para este 
equipa espetacular. Agradeço ano. É uma 
ao presidente pelo que fez por alegria 
nós nesta viagem. Isto não se imensa" 
faz sozinho", acrescentou, 
agradecendo aos "ausentes So-
lha e Oneto [lesão], ao diretor 
Jorge Sousa [ausente por moti-
vos de saúde] e à mulher". 
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BRAGA 

Dia 2 de hadaa. o saneio especial do MILHÃO vai atter 
5 prtedits allio de autos, elp Portugal 

2 

Paulo 
Baldaia 

ti 

José 
Eduardo 
Simões 

e 
José 
João 
Torrinha 

Jacinto 
Lucas 
Pires 

Jorge 
Costa 

João 
Ricardo 
Pateiro 

Luis Manuel 
Préitas Queiroz 
Lobo 

NÃO PERCA A MELHOR OPINIÃO DESPORTIVA NUMA SUPEREDIÇÃO 

28 MAIO 2017 Ano 33, n.° 96 
1.20£ NA Inc. 

Diretor José Manuel Ribeiro 
Diielui adjunto Jorge Mala 

Trinta anos de Viena assinalados 
por Pinto da Costa:  "Vamos ser dignos 
desta maravilhosa equipa" 

Nantes 
fecha a 
porta a 
Sérgio 

Conceição 

VITÓRIA PODE FECHAR 
MELHOR ÉPOCA DE SEMPRE 

E ÁGUIAS PERSEGUEM 
TRIPLETA QUE ESCAPA 

e'?" HÁ 36 ANOS 

WILLIAM 
E ALVO 
DO (Ill' 
PSG nega interesse 
em Jesus 

Leões são catnpeões 
de juniores A P22-23 

049 

Larga maioria renovou 
apoio ao presidente 

os sempre niaissi  Salvador 
reeleito 

ANDEBOL 

é dos leões P5485 

Seterovãc confirma pela primeira vez:  "Vou cinco anos para o Radica" 
Chineses  voltam à carga por Mitroglou  Hernáni  lesionou-se e está em risco 

Pimenta de 
prata na Taça 
do Mundo pia 

o oremo 

.silaca. 

- - - - Saiba mais  em  www4o9oseentacesaPt 

~MS Jese  e  mem« dr 1 rei  1  UM» Write lee 202  207  *ft 4•2410 
ry.im anda  em e  anu  1.1  e  to à nes=  nen  vs.  *amura ~rã  is a. 
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VALI FA -1AL 
Manuel 
Queiroz 
mmmqueiro@gmail.com  

As derrotas matam ou despertam 
Há derrotas que matam e outras que 
despertam, dizia Saint-Exupéry. As 
derrotas desta época do FC Porto 
ainda não se percebeu se mataram 
ou despertaram, mas sei que o pro-
blema do clube (ou da equipa  de fu-
tebol) não é um treinador. São mui-
tas outras coisas. Nuno Espírito San-
to teve uma atitude de homem. 
perdeu e saiu - bem diferente de lo-
petegui. Marco Silva preferiu juntar-
se à família Pozzo, dona de INatford. 
Granada e Udinese. No FC Porto há  

um problema financeiro que se dei-
xou chegara um extremo inacreditá-
vel e só muito depois há um proble-
ma de treinador. E há coisas que não 
custam dinheiro, ainda que custem 
trabalho: recriar um espírito de clu-
be. que se perdeu. E que passa por 
melhores decisões, maior envolvi-
mento e maior dedicação ao dube e 
menos aos interesses próprios. Esse 
é o primeiro desafio e aí, com todos 
os seus defeitos, erros e imaturida-
de, Nuno deixou alguma coisa. 

~a Zelijko Obradovic 
Zelimir "Zeljko" Obradovic, 57 anos, ganhou a Euroliga de 

basquete no domingo passado pela 11.a vez. Sim, o sérvio 
ganhou desta vez com o Fenerbahçe, da Turquia, 
depois de já ter ganho com Juventut Badalona, Real 

Madrid, Panathinaikos e ainda Partizan de Belgrado. 
Uma loucura! Entre1999 e 2012, esteve no Panathinaikos e 
ganhou cinco (além dell campeonatos da Grécia e sete 
taças). Há quem tenha currículo e depois há... Obradovic: 
29 títulos em 25 anos de carreira. E tem 57 anos. 

Ivan Nilccevic 
O sérvio nascido no Montenegro há 36 anos é um dos melhores 
andebolistas a atuar em Portugal e mostrou-o no Sporting, ao 
marcar 16 golos (10+6) nas duas mãos da final da Taça 
Challenge, que o Sporting ganhou com um resultado global de 
67-52.A competição, que tem um nível completamente 
diferente da Liga dos Campeões, volta a ser ganha por uma 
equipa portuguesa (o Sporting sucede ao ABC e já tinha ganho 
em 2008). Nikcevic já foi vice-campeão europeu com a sua 
seleção e desta vez conduziu o Sporting numa final que 
acabou por ser tão fácil que até deu para descansar jogadores 
para outra final, quarta-feira, na Liga, como Benfica. 

Bernardo Silva 
Concluiu sexta-feira passada a terceira maior transferência de 
jogadores portugueses, depois de CR7 e Figo (uma companhia 
mais do que respeitável): 50 milhões pagou o City ao Mónaco. 
O antigo jogador do Benfica desenvolveu-se nos últimos dois 

anos e ganhou a admiração de Guardiola, que gosta 
sempre de gente que sabe jogar. Nesse aspeto, 
Bernardo já provou tudo. Este novo desafio é, porém, 

de outra dimensão, porque os 50 M€ só serão 
justificados com um protagonismo sem falhas num 
campeonato bem mais duro dogue o francês. 

José Mourinho 
Ganhou a Liga Europa com o Manchester United e é o único a 
ter duas Champions e duas Ligas Europa. ótimo. Os 
resultadistas de turno exultaram - foi um jogo tão 
pobre e tão defensivo que meteu dó. Sim, não deixou 
jogar o Ajax, é verdade. Mas com a equipa mais cara da 
história não era preciso qualquer coisa mais? E não, não é 
tudo genial a anular o adversário e aproveitar. Não é porque 
o Manchester joga pouco. Demasiado pouco. Ou seja, o Man 
United se calhar não ganhava se jogasse aberto. 

PS - O videoárbitro ajudou ontem a seleção portuguesa sub-20 a passar da primeira fase do 
Mundial na Coreia do Sul - e bem. Mas, três dias antes. também devia ter ajudado a que não 
fosse expulso Rúben Dias, frente à Costa Rica. Ainda vamos ter muito que discutir, a começar 
pela final da Taça de Portugal de hoje. 

Página 12



A13

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 13,42 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69726191 28-05-2017

Rui 
Barreiro 

O autor optou por escrever 
na ortografia antiga 

I 

E
sempre bom ganhar. 
Títulos são o 
alimento da glória de 
um clube. E que bem 
que sabem. Perdido o 
título maior, ode 

campeão de futebol sénior, 
vieram alguns títulos. Devo 
destacar o de futebol 
feminino, o de juniores 
também no futebol, e um 
título europeu no andebol. A 
todos os responsáveis pelos 
bons resultados que 
redundaram em mais 
troféus de valor devo 
cumprimentar e, enquanto 
sportinguista, devo 
reconhecer que os títulos só 
acontecem se houver 
trabalho bem efectuado. Se 
no caso do futebol feminino 
o recrutamento e a competi-
tividade existente levavam a 
acreditar nesta possibilida-
de, já no caso dos juniores em 
futebol as sucessivas 
mexidas na formação do 
Sporting levavam a temer 
que a Academia de Alcochete 
não conseguisse fabricar os 
tão desejados títulos. 
Felizmente, esta fornada de 
juniores mostrou que há 
talento. Resta saber o que irá 
acontecer aos jogadores que 
se sagraram campeões neste 
ano. Os títulos europeus são 
importantes para o prestígio 
internacional e para a auto-
estima dos adeptos, para 
além das questões económi-
co-financeiras que podem 
ser influenciadas positiva- 

mente pelos títulos 
internacionais. Desde 2010 
que não vinha este título no 
andebol. Parabéns, leõ es. A 
propósito de parabéns, 
mantém-se a polémica das 
datas da Gala versus 
aniversário do Sporting 
misturadas com um evento 
do foro da vida privada do 
actuai presidente. Julgo que 
seria possível evitar estes 
episódios, mas, como se 
costuma dizer em lingua-
gem popular, "isto já não é 
defeito, é feitio". Desneces-
sário mas começa, infeliz-
mente, a ser normal. 

Notícia da semana a 
questão dos potenciais 
castigos que se avizinham 
ser "atribuídos" ao actual 
presidente. Também aqui 
começamos a ser recordis-
tas, numa performance 
perfeitamente escusada e 
que em nada beneficia o 
Sporting Clube de Portugal. 
A razão que se possa ter 
sobre algumas matérias não 
pode permitir que o líder de 
um clube se sujeite a 
castigos completamente 
desnecessários. Com  tantos 
profissionais na esfera do 
futebol, da comunicação ao 

A salda e Jesus 
significará um 
recomeço, depois 
de uma eleição 
recente em que 
o presidente ficou 
com ligação 
ainda maior 
ao treinador 

apoio jurídico, não se 
entende como se cometem 
estes erros de palmatória 
que dão títulos de jornal, 
mas só prejudicam a imagem 
e o prestígio do nosso clube. 
Falta saber o que se passa 
sobre o caso do túnel de 
Aivalade e o que aconteceu, 
do ponto de vista disciplinar, 
no episódio com o presiden-
te do Arouca. Também a 
permanência de Jorge Jesus 
no comando técnico do 
Sporting foi, esta semana, 
novamente colocada em 
causa. Desta feita não por 
causa dos resultados, ou pelo 
desagrado das declarações 
do actual presidente, mas 
sim pela possibilidade de o 
nosso técnico rumar até 
França, mais concretamente 
ao PSG, na chamada Cidade 
Luz, com muitos portugue-
ses e, tudo leva a crer, com 
muito dinheiro para investir 
numa equipa parisiense que 
quer brilhar externamente e 
que, este ano, viu o nosso 
LeonardoJardim e o Mónaco 
ficar com o sempre tão 
desejado "championat". 
Certamente que os próxi-
mos dias ditarão o futuro do 
treinador do Sporting, mas a 
saída de Jesus significará, 
uma vez mais (depois de 
Jardim e de Marco Silva), um 
recomeço para nós, com 
uma eleição recente em que 
o presidente recém-eleito 
ficou com uma ligação ainda 
maior ao treinador. Aguar-
demos os próximos episó-
dios. 

Uma última palavra para 
Pedro Martins. Sou aprecia-
dor do estilo e do trabalho 
deste técnico que nos 
representou como jogador. 
Oxalá consiga ganhar aTaça. 

Parabéns, Sporting 
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A festa do Sporting após a conquista da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=46bc0253

 
O Sporting conquistou este sábado a segunda Taça Challenge de andebol da sua história, após vencer
novamente os romenos do AHC Potaissa Turda, desta vez por 30-24, numa segunda mão da final
completamente dominado pelos leões.
 
Comentários
 
28 maio 2017 às 00:41
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Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, liderou as celebrações com os jogadores leoninos 

Sporting triunfa na Roménia, na segunda mão da final, e ergue o troféu pela segunda vez na sua história 

Leão vence Taça Challenge 
Arnaldo Martins 
desportomn pt 

Festa verde e branca em 
Cluj, na Roménia, com o 
Sporting a confirmar, on-
tem, a conquista da Taça 
Challenge, como presiden-
te leonino, Bruno de Carva-
lho, a liderar as celebrações. 
No segundo jogo da final, os 
leões foram novamente 
mais fortes, vencendo por 
uma diferença de seis golos, 
30-24, já depois de terem 
chegado ao intervalo na 
frente, 13-9. Na primeira 
mão, em Almada, os leões 
já tinham vencido por ex-
pressivos 37-28. É a segun-
da vez que os leões con-
quistam a competição, de-
pois de terem feito a festa, 
em 2010, quando venceram 
na final os polacos do 
Kwidzyn. 

Apesar da vantagem de 
nove golos, a formação leo-
nina mostrou-se sempre 
muito concentrada, cum- 

prindo o que o treinador 
Hugo Canela tinha pedido 
na véspera, e a conquista do 
troféu nunca esteve amea-
çada. 

A quatro minutos do in-
tervalo, o Sporting conse- 

guiu uma vantagem de três 
golos (11-8) o que fez com 
que o treinador do Potaissa 
Turda pedisse o primeiro 
"time-out". Apesar de estar 
a jogar em inferioridade nu-
mérica, a formação leonina  

ampliou para 13-8 e, em 
cima do intervalo, a equipa 
da casa fechou as contas do 
primeiro tempo, 13-9. 

Na segunda parte, os 
leões geriram da melhor 
forma a vantagem, tendo  

chegado a elevar a diferen-
ça para cinco golos, 21-16. 

Nos últimos 15 minutos, o 
Turda arriscou tudo e Spor-
ting acabou por consolidar 
o resultado, vencendo por 
30-24. 

A Taça Challenge perma-
nece, assim, em Portugal, 
depois do ABC ter conquis-
to o troféu na época passa-
da. 

Ivan Nikcevic e Ianko Bo-
zovic estiveram em foco e 
foram os melhores marca-
dores do Sporting, com seis 
golos cada. 

Potaissa Tarda 24 
Sii•Ming 30  
Locai Favirao Mona Demian em CJuj, na 
Romênia 
Árbitros Bojan Lah e David Sok (Esloveraa) 
Petah» TINde Adrian Georgeca (6). Raul konirn 

Razvan 
1). C (4). (5), Lud°'.1c.exomku (1Drefan Mihaa 
3), Radu lonul,  Nenad (1) SiNian Vasile (1), lucian 

Marian (1)e Dragos-Bogdan 
Treinador Domou Ovidiu 

Asanin (1). Zabk (3), Portela (3), Michal 
aaudio Pedroso. Ruesga (1), Frani" 

Cudk, Carlos Carneiro (1), Francisco Tavares (1). 
Edmilson Araújo (2), Bruno Gaspar (3), Ivan 
Nikcevic (6), loa° Pinto (2)e Janto, Boacrvic (6) 
Treinador Hugo Canela 
Ao Intervier, 9-13 

Os jogadores 
tiveram uma 

intensidade fantástica. 
Estamos muito 
fortes e fomos 
muito competentes" 
Hugo Canela 
Treinador 

,da  Esta é uma vitó- 
151'  ria de três mi-

lhões e meio de spor-
linguistas. O nosso 
andebol já merecia 
esta taça" 
Bruno da Carvalho 
Presidente 
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PFNFIf A V GIIIMARAES 

Eles só 
têm olhos 

para 
a Taça 

rRANDEPRÉY'l  "'p.,.H, 

\ larcón defende 
amarela na etapa 
final em Xalong(►  

.%adebol dos 
leões conquista 
trotS europeu 

Contestação dos subcomissários de carreira leva a decisão judicial que põe 

em causa milhares de despachos •  MAI aguarda providência cautelar  Página 20 

Tribunal obriga 
a despromover 
oficiais da PSP 

Matosinhos 
PI dispara e trava 
trio do gangue 
das gasolineiras 
Página 21 

Cruzeiros  Norte 
bate recorde 
com crescimento 
de 52% em 2017 
Página 14 

Habitação Rendas 
mais caras 200 
euros na periferia 
de Porto e Lisboa 
Página 8 

Cinema Pedro Pinho 
vence o Prémio da 
Critica em Carmes com 
"A fábrica de nada" 
Patuá 44 

Frente Atlântica 
Câmaras querem 
controlar gaivotas 
dentro da cidade 
Página 24 

ENTREVISTA JOSÉ FRAGATA 

"Eramos o 
único país da 
Europa que não 
punha corações 
artificiais" 

Pub 

TAG  
TRUQUES 
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URBANO 
FESTIVAIS 
LITERÁRIOS 
ESTÃO 
NA MODA 

r•-t"" :=. 
COM 
ESTA 
EDIÇÃO 

NOTÍCIAS MAGA7I 
JOÃO REIS 
ESTREIA 
"MACBETH" 
NO S. JOÃO 

Salão 
AUTO  Bali Junho 

do PORTO ExPor-i ts, 

www.salaoauto.exponorpt 

ESTE MILHÃO CANTA POR 
Dia 2 de Jimbo, o sorteio especial do MILHÃO vai atribuir 
5 prêmios de bulhão de euros, em Portugal. 

Saia ma em waaogossantacasa.ot 
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augusto.bernardino@publico.pt

Bruno de Carvalho, com os jogadores, também ergueu a Taça

O Sporting conquistou, ontem, pela 

segunda vez, a Taça Challenge, em 

andebol, confi rmando em Cluj-Na-

poca, na Roménia, com nova vitória 

por 24-30, a superioridade eviden-

ciada no jogo da primeira mão desta 

fi nal, quando bateu o Potaissa Turda 

por 37-28. 

O Sporting, que sucede ao ABC 

de Braga como vencedor da prova, 

repete a proeza de 2010, quando ba-

teu os polacos do MMTS Kwidzyn.

Os “leões” partiram para a Romé-

nia conscientes da responsabilidade 

de defender uma vantagem de nove 

golos, mas igualmente capacitados 

da maior experiência em relação ao 

opositor, um factor determinante 

para controlar o que faltava disputar 

desta fi nal, em especial no aspecto 

emocional.

O Sporting cumpriria na ínte-

gra a estratégia planeada e man-

teve sempre o adversário sob 

pressão, comandando desde o 

início a marcha do marcador. 

A vantagem de nove golos — constru-

ída em Almada — rapidamente evo-

luiu para um plano em que a forma-

ção portuguesa passava a dispor de 

uma “almofada” quase impossível 

de desfazer por parte dos romenos, 

Sporting domina 
Turda e conquista 
a Taça Challenge

que ao intervalo perdiam por 9-13 

perante o seu próprio público, com 

a possível galvanização do Turda a 

ser um dos aspectos mais “temidos” 

pelo Sporting.

Com o guarda-redes croata Matej 

Asanin a assumir-se como um verda-

deiro gigante na baliza do Sporting, 

a equipa de Hugo Canela aguentou 

sem sobressaltos de qualquer ordem 

as investidas do Potaissa Turda nos 

instantes iniciais da segunda parte, 

fase crucial para garantir a vitória. 

Aliás, o máximo que os romenos 

conseguiram nesse período foi en-

curtar a distância para dois golos, 

reacção claramente insufi ciente pa-

ra desassossegar o conjunto luso, 

que geriu com grande tranquilidade 

a diferença registada ao intervalo, 

repondo-a logo de seguida, antes de 

deixar claro que qualquer tentativa 

de resposta romena estava conde-

nada ao insucesso. Como se viu, ali-

ás, quando os “leões” — já com uma 

vantagem de seis golos — cometeram 

um erro que noutras circunstâncias 

poderia ter sido fatal. Da perda da 

posse de bola e da exclusão mo-

mentânea de dois jogadores, nada 

de grave adviria para o Sporting, 

que mostrou toda a solidariedade 

e coesão dos jogadores, levando, em 

defi nitivo, o Turda ao tapete.

Até fi nal, o Sporting ainda apro-

veitou para lançar o júnior Bruno 

Gaspar, que respondeu com três 

golos, num encontro em que Janko 

Bozovic e Ivan Nikcevic, com seis 

golos cada, estiveram em plano de 

destaque.

DR

Andebol
Augusto Bernardino

Nova vitória inequívoca, 
na Roménia, confirma 
segundo título para 
os “leões” e terceiro 
para Portugal
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24 
P. TURDA 

Dumitru Dal° 

GIS EXC 

Hugo Canela 

115 EXC 

L VARO* O 
G. ONTEA 6 
RAUL MARIAN 1 
R. THALMAIER O 
R. ZACACIURIN 5 
DRAGUS IANCU O 
RAZVAN PAVEL 1 

A. TENGHEA O 
C. ADOMNICAI 4 
RADU LAZAR 1 
STEFAN HUTA 3 
RADU STEF O 
NENAD SAVIC 1 
S. AMIHAESI 1 
LUCIAN IGNAT 1 
D. FLESER O 

M. ASANIN O 1 O 
B. BJELANOVIC O 1 
E. ARAÚJO 2 2 
JOÃO PINTO 2 O 
IVAN NIKCEVIC 6 O 
PEDRO PORTELA 3 O 
MICHAL KOPCO 1 

A. CUDIC O 
IGOR ZABIC 3 
CARLOS RUESGA 1 
BRUNO GASPAR 3 
F. TAVARES 1 
JANKO BOZOVIC 6 
C. CARNEIRO 1 
FRANKIS CAROL O 
C. PEDROSO O 

LOCAL: Horea Demian, em Cluj, Roménia 
ÁRBITROS: Boajan lati e David Sok (ESL) 

Sporting soma recorde 
de io vitórias em 10 jogos 
e faz história com o seu 
segundo troféu europeu 

AO INTERVALO: 8-13 

ANDEBOL 

HUGO CANELA 

"O primeiro 
de três objetivo9 
na época" 

CHALLENGE 
LEÕES CONQUIST 

ALEXANDRE REIS 

ISM Com um percurso imaculado 
(10 vitórias em 10 jogos) e a pre-
sença nas bancadas do presidente 
Bruno de Carvalho, o Sporting 
conquistou ontem a Taça Challen-
ge, ao bater (30-24) o Potaissa 
Turda, na 2' mão da final disputa-
da em Cluj, Roménia. É um registo 
histórico para os leões (único clu-
be português a ganhar a segunda 
Challenge, como em 2010, e com 
recorde de vitórias consecutivas, 
no 259  troféu europeu do Spor-
ting), que sucedem ao ABC. 

A turma de Alvaiade, com os  

nove golos (37-28) de vantagem 
da P mão e o estatuto de cabeça - 
de-série, confirmou o seu favori-
tismo, perante uma equipa resi-
gnada, cansada e com muitas le-
sões, depois de na última quarta-
feira ter perdido (22-24) na rece-
ção ao CMS Bucareste e falhado 
(1-2) o apuramento para a final do 
playoff da liga romena. 

Já o Sporting, também com pro - 
blemas de baixas no seu plantei 
(Oneto, Solha, Carol e Pedroso), 
não se ressentiu tanto, face às al-
ternativas do seu banco, demons-
trando, também, que é de outro 
campeonato. 

Foi um jogo ideal para os leões, 
que na próxima quarta-feira po-
dem arrumar as contas do título 
nacional na receção ao Benfica, na  

última jornada do 
campeonato, agen-
dada para o Multiusos 
de Odivelas. 

Os romenos ainda 
equilibraram até ao 8 - 
8, mas depois perde-
ram o contacto na luta 
pelo marcador, com o 
Sporting achegar, sem 
grande desgaste físico, 
ao intervalo com unia 
margem confortável 
de quatro golos (13-9). 

O guarda-redes 
croataMatejAsanin (16 
defesas), o ponta-esquerda sérvio 
Ivan Nikcevic (6 golos) e o lateral- 
direito austro- montenegrino 
Janko Bozovic (6) arrasaram por 
completo a defesa romena, que  

desta vez nem teve forças 
para tentar baralhar o ata-
que organizado dos leões, 
como o tinha feito na par-
tida de Almada, com uma 
atitude muito mais agres-
siva. 

O Sporting, com uma 
defesa implacável e um 
ataque eficaz, foi cavando 
um fosso que chegou a ser 
de nove golos (29-20), 
para depois descomprimir 
nos minutos finais. 

Para a história ficam 
também os feitos de Pedro 

Portela, Bosko Bjelanovic, João 
Pinto e Pedro Solha, a somarem 
no seu repertório a conquista das 
duas Taças Chatienge pelo Spor-
ting. 

O treinador 
Hugo Canela elo - 
giou a equipa: "Os 
jogadores tive-
ram uma intensi-
dade fantástica, 
apesar de o Turda 
ter tido um apoio imenso. Esta-
mos muito fortes e fomos muito 
competentes. Este troféu sabe ao 
primeiro de três objetivos que tí-
nhamos para esta época. E um r_ 
alegria imensa. Fantástico mes-
mo, ganhar um título assim no 
meu primeiro ano como treina-
dor. Agradeço ao presidente 
Bruno de Carvalho pelo apoio 
nesta viagem", considerou o 
técnico, sem esquecer dedicató 
rias ao diretor Jorge Sousa, aos 
lesionados Solha e Oneto, ao jú-
nior Manuel Gaspar e à esposa. o 

BRUNO DE CARVALHO 

"Sporting 
com cultura 
de campeão" 
01  O presidente 
do Sporting, Bm 
no de Carvalho, 
ganhou uma das 
suas apostas esta 
época, com o 39  
título europeu em 
quatro anos de mandato: "É 
uma vitória de 3 milhões e meio, 
de sportinguistas, que estão fé 
lizes. Vamos no 25" título euro-
peu para o clube, uma enorme 
felicidade. É desta forma que 
vamos continuara trabalhar. Os 
jogadores tiveram uma atitude 
fantástica, sendo este o ADN do 
Sporting. Éo tal Sportingda exi-
gência e da culturade campeão, 
que temos que construir. Espe4. 
ro ainda dar muitas mais ale-
grias aos sportinguistas. Uma 
delas já quarta-feira." o 

ÚLTBIOS 
VENCEDORES 
2017 - SPORTING (POR) 

2016-ABC (POR) 
2015 - Odorheiu (ROM) 
2014- Savehof (SUE) 
2013 - Minsk (BIE) 
2012-AC Diomidis (GRE) 
2011- Cimos Koper (ESL) 
2010- SPORTING (POR) 
2009 - Resita (ROM) 

2008- Resita (ROM) 
Resumo: Resita (3), 
Sporting (2), Nettelstedt (2), 
Skjem (2), ABC (1) 
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 N°1 
EM PORTUGAL 
GERADORES A DIESEL 
6-3500kVA 

•FRAN A 
P.36 

HOJE 
Diretor: I Diretores Adjuntos:  

António  Magalhães l Bernardo  Ribeiro  e Nono Farinha < ,,  ... 
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es 

Benfica SPO:saia  - 
RT -7 V 

ÁGUIAS 
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REENCONTRAM-SE 
NO JAMO,R 

QUATRO ANOS 
DEPOIS 

SPORTING 
P 14 A 16 
SE SAIR i:Ntab-
UM DOS  Lik  
LIDERES 

COATES 
NO  GRUPO 
DOS  CAPITÃES  v, 
=MA/ P. 30 E 47 

SPORTJNG CONFRONTOS 

CAMPEÃO rmsnicx0),, 
NACIONAL O FC PORTO 

FC PORTO P.18/13 

• PINTO 
DA COSTA 

II  • 
"Vamos 

responder 
com trabalho" 

o 

o 

o 

1 
"Este jogo não tem favorito' 'E um sonho estar aqui" 

RUI VITÓRIA PEDRO MARTINS 

TAÇAS  ESTES  iA 
GANHARANI 

ALEMANHA 
P.36 
B. DORTMUND 

INGLATERRA 
P.33 
ARSENAL 

MUNDIAL 
SUB-2o P. 28 PORTUGAL 2-1 IRÃO 

VENHA A COREIA! 
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P. 36 
CEITIC 
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P.34 

PU81100A0E 
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• 

ANDEBOL P.37 

01411 
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LEÕES VENCEM' 
A  CHALLENGE CpP 

SP. BRAGA P.46 

• Saiba rnids em vorveitogoss_antacs 0t 

ESTE M1LHAO CANTA POR 
Dia 2 de Junho, o sorteio especial do MILHÃO vai atribuir 
5 prémios de 1 milhão de euros, em Portugal 

_ 

,1:11, Proibido lotara menores de 18 anos 1 Linha Direta Jogue 808 203 377 (dal 8h rra 24h) 
_ er, as • < 5 f..1 eu .104 ...bm. 

ffi 
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1 1 

SPORTING CAMPEÃO 
Leões precisavam 

°apenas dei ponto 
para fazer a festa. 
E não vacilaram 

FC PORTO 

RICARDO SILVA 
D. CASIMIRO (76') 

DIOGO QUEIRÓS 
• DIOGO LEITE 

DIOGO ESSA 
JOÃO LAMEIRA 

P. ESTRELA (76') 
MORETO 

XAVIER 
MICHAEL MORAIS 

M. QUETA (66')  
J. TEIXEIRA (66') 

DINGHAO (76') 
M. LAMBA (76') 

 

SPORTING 

  

 

DIOGO SOUSA 
THIERRY CORREIA 
RICCIULI 
DEMIRAL 
ABDU CONTE 
D. BRAGANÇA 
JEFFERSON (60') 
J. OLIVEIRA (72') 
RAFAEL LEÃO 
PEDRO FERREIRA 
J. CABRAL (82')  
BRUNO PAZ (60') 
A. FRANCO (72') 
DOUGLAS (82') 

 

sji?  Joio Brandão 

 

Tiago Fernandes. 

Centro de Formação do Olival. 
vila Nova de Gaia 

ÁRBITRO: José Laranjeira 
(Coimbra) 

AUXILIARES: Paulo Santos e 
Duarte Santos 

AO INTERVALO: o-1 MARCADORES: 
0-1 Demiral ( i-1 Xavier (55') 

DISCIPLINA: 0 8. Paz (67'), D. 
Clueiros (68'), D. Lastimo (72'), D. 

Sousa (83'), P. Ferreira (90'1- 2), 
Moreto (90'+2) e P. Marques 
(suplente do Sporting, 90'+4) 

MASSA CONSTANCIO • 

i5110 Sporting conquistou 
ontem o título de campeão 
nacional de juniores, que lhe 
escapava desde 2011/12, ao 
empatar (1-1) no reduto do 
FC Porto. A uma jornada do 
final da prova, os leões, que 
somam assim o 17° troféu - o 

oBenfica tem 23e os dragões 22 
-, têm mais 6 pontos do que 
V. Guimarães, 29classificado. 

A precisar apenas de um 
ponto para se tornar virtual 
campeão, o Sporting entrou 
forte no encontro frente ao  

campeão da época passada, 
ameaçando desde início ade - 
fesa portista, na procura de 
chegar ao golo que lhe desse 
maior tranquilidade. Foi um 
quarto de hora de ritmo alu-
cinante e ameaçador, com 
calafrios para° último reduto 
dos azuis e brancos, valendo, 
contudo, o espírito solidário 
dos defensores portistas para 
segurar o nulo. 

Os dragões conseguiram 
sacudira pressão inicial, mas 
não impediram que os visi-
tantes se adiantassem no 
marcador, aos 36 minutos, 
mercê de um cabeceamento 
certeiro do central Demiral a 
emendarumpontapédecan-
to apontado por Abdu Conte. 

Na 23  parte, o FC Porto en-
trou com outra dinâmica 
ofensiva e foi essa atitude  

que lhe permitiu chegar ao 
empate, também de cabeça, 
por Xavier (55'), a culminar 
um bom trabalho de Diogo 
Casirniro na ala direita. 

Depois disso, os coman-
dados de Tiago Fernandes 
tiveram oportunidade de 
voltar à vantagem no mar-
cador, na sequência de um 
penálti executado por Bruno 
Paz, mas Ricardo Silva ne-
gou o golo com uma exce-
lente defesa. O resultado não 
se alterou e no final a festa foi 
sportinguista. 

Em Vila do Conde, o V. 
Guimarães estava obrigado 
a ganhar para poder ainda 
sonhar com o título de 
campeão. No entanto, não 
foi além de um empate a 
dois golos. o •com JOSÉ mA-
mo ELUÍS LEAL 

Os parabéns 
do presidente 
Ausente na Roménia, onde 
acompanhou a vitória do 
Sporting na Taça Challen-
ge de andebol, o presidente 
dos leões, Bruno de Carva-
lho fez questão de se juntar 
também a festa da equipa 
de juniores, à qual endere-
çou os parabéns através 
de vídeo-chamada. Já o 
técnico Tiago Fernandes 
destacou que "estes jo-
vens estão a viver uma 
época de sonho". 'Tornos a 
melhor equipa do campeo-
nato e os jogadores bem 
merecem esta alegria, pela 
atitude e personalidade 
competitiva", disse. 

DANIEL FIGUEIRA 
M. MAGALHÃES (88') 
M. FERNANDES 
ROMAIN CORREIA 
JORGE SAMPAIO 
A. SILVA (72') 
MIGUEL REISINHO 
ANDRÉ ALMEIDA 
NUNO RIBEIRO 
KIKAS 
E. ACHOURI (45')  
J. SAMBU (45') - 
L. COSTA (72') 
GUILHERME (88') 
Alex Costa 0.  

Centro de Treinos do Rio Ave, Vila 
do Conde 

ÁRBITRO: Daniel Cardoso (Aveiro) 
AUXILIARES: Nélson Cardoso e 

Carlos Martins 

AO INTERVALO: 2-1. MARCADORES: 
1-0 Diogo Teixeira (13'), 1-1 Mitluel 

Reismho (29'), 2-1 Ricar 
(44'), 2-2 Miguel Reisinho (79') 

DISCIPLINA: 0M. Magalhães (24'), N. 
Namora (28'), D, Figueira (311 Martim 
(50') e T. Gonçalves (90'+2). Q Kelechi 
(68'), C. Alves (76') eJ. Sampaio (88'), 

todos diretos 

MURTA 
JOÃO SIMÕES 
DIOGO CARVÃO 
PALANCHA 
ANDRÉ FREITAS 
R. BARRETO (78') 
J.RODRIGUES(611 
VASCO 
GONÇALO CHAVES 
HENRIQUE (63') 
MINGACHOS  
SANDRO (61') 
AILSON (63') 
MARCELO (78') 

o 
Campo da Ponte, em Braga 
ÁRBITRO: Carlos Dias (Porto) 
AUXILIARES: João Carvalho 

e Fábio Costa 

AO INTERVALO: 1-0. MARCADORES: 
1-0 Reko (2'), 2-o Moura (82') 

DISCIPLINA: O João Filipe (67') e 
Miguel (72') 

CARLOS ALVES 
JOÃO PEDRO 

RÚBEN PEREIRA 
KELECHI 

NUNO NAMORA 
D. TEIXEIRA (83') 

R. GONÇALVES 
MARTIM 

RICARDINHO (72') 
MANUEL NAMORA 

ROGÉRIO (78')  
LASSANA (72') 

C. RIBEIRO (78') 
LEITÃO (83') 
Pedro Cunha 

RODRIGO 
JOÃO FILIPE 

SIDÓNIO 
DAVID CARMO 

LUCAS 
AFONSO (85') 
MIGUEL (79') 

REKO 
JOHNSON (66') 

MIDANA 
MOURA 

ZÉ DIOGO (66') 
KIKI (79') 

BOLA (85') 
JoséC Araii)o 

o 
ACADÉMICA 

Miguel Carvalho 

  

  

RIOAVE 
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ANTÓNIO 
SALVADOR 
BRONZE: Foi reeleito 
presidente do Sp. Braga 

no ato eleitoral mais participado de sempre. 
Os sócios dos guerreiros deram um voto de 
confiança e até sonham com o títuló nacio-
nal no próximo mandato. [pág. 46] 

VIGÊNCIA N 
FUTEBOL JOVEM 
LATA: Os casos têm sido 
recorrentes nas últimas 

semanas. Tanto dentro como fora do relva-
do, sucedem-se os desacatos. Ontem, o FC 
Porto-Sporting, em juniores, foi mais um 
exemplo. [pág. 471 

Atribuídas por Luis Pedro Sousa 

ANDEBOL 
DO SPORTING 
OURO: Conquistou de 
forma indiscutível a se-

gunda Taça Challenge, com mais um triun-
fo sobre o P. Turda e vencendo os dez jogos 
em que interveio. Os "meninos" deram boa 
conta do recado. [pág. 371 

JUNIORES 
DO SPORTING 
PRATA: O empate com o 
FC Porto confirmou o 

que há muito se esperava. A equipa júnior 
do clube de Alvaiade, destacada na lideran-
ça, conquistou o título nacional, erguendo o 
troféu pela 17.a  vez. [pág. 30] 
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Bruno de Carvalho elogia título no andebol: "É o ADN do Sporting"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fd5ef2b3

 
Presidente do clube leonino deixou palavras de apreço à conquista da Taça Challenge
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
O Presidente do Sporting afirmou que a conquista da Taça Challenge em andebol por parte da equipa
leonina é uma grande vitória e que demonstra o ADN do clube. Em declarações presentes no jornal A
Bola, Bruno de Carvalho destacou o facto de terem estado 3,5 milhões de sportinguistas a ver.
 
"Esta é uma vitória de 3,5 milhões de sportinguistas e é para isto que trabalhamos. Foi o 25º título
europeu e é uma felicidade ver a cara dos atletas. Este é o ADN do Sporting, se pudermos ganhar por
20 não vamos ganhar por cinco. É o Sporting da exigência e cultura de campeão que temos de
construir".
 
Recorde-se de que o Sporting venceu a Taça Challenge em andebol ontem depois de ter vencido o
Turda por 30-24. Depois de já ter vencido na primeira mão, os 'leões' voltaram a conquistar o triunfo
para levantar a sua segunda Taça Challenge.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
28-05-2017 10:41  Presidente do clube leonino deixou palavras de apreço à conquista da Taça
Challenge.
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