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ABC 

23 
Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro  (GR) 
Cláudio Silva (GR) 
Déido Pina  
Hugo Rode ) 
Pedro Seabra ( 7) 
Miguel Bandeira 
Dicigo1m~bo (1) 
Miguel Sarmento 
Ricardo Peta (1) 
Pedro Spinoia-(6) 
Dario4di—a;:k(1) 
Carlos Martins  
Andre'D.oineih) 
José Costa 
3MasAlingotirque 

CARLOS RESENDE 

FC PORTO • 

ortERUIL)  12 
Alfredo Quintana (GR) 
Hopt.nurentino (GR) 
Vigorlturriza 
Ceandro Semedo 
tvikOijek(3) 

YoVi »raies Q.) 
GustikM3040gues (3) _ 

Martins (1) 

RukSh.-TOE 
Daymaro Salina (3) 
loseCarrinffi 
Rkarrlo Moreira (1) 
Alexis Borges (2) 
Migo Santos 
Miguel Alves 
Marko Matic (1) 

RICARDO 

ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL - MEIAS-FINAIS 

Pdvin-LIO Muitm505 

em Fale 

Pedro Seabra marcou o golo da vitória no último minuto do encontro com o FC Porto 

TAÇA DE PORTUGAL 
-> Final 4 -> Pav.Multiusos de Fafe 1 

  

ANDEBOL  TAÇA DE PORTUGAL - FINAL 4 

   

     

            

     

Pedro Seabra decide no fim 

  

Têm a palavra 

  

VITÓRIA SABOROSA 

 

   

ABC vence com golo do central nos segundos finais e vai à final com o Sporting, tal como 

em 2014 o Ricardo Costa aponta erros da arbitragem °Riqueza tática foi deslumbrante 

PAULO SAN T,‘3,AS 

ÁRBITROS 
Mario Coutinho e Ramlro Silva (Aveiro) 

ror 

HUGO COSTA 

U
M golo de Pedro Seabra, 
a 3 segundos do fim, ca - 
tapultou o ABC para a fi-
nal da Taça de Portugal 
como Sporting, uma ree-

dição de 2014, então favorável aos  

leões. Foi o culminar de um jogo 
equilibrado - 8 igualdades, 10 mu-
danças de liderança -, em que o 
ABC soube terminar a seu favor, 
após um desconto de tempo a 14 se-
gundos do fim e uma falha técni-
ca dos portistas, com o assinalar 
de jogo passivo num passe de Rui 
Silva para Alexis Borges. 

O jogo estava empatado e o FC 
Porto ficou à mercé dos bracaren- 

ses, que fizeram o 23-22 num mís-
sil disparado por Seabra para de-
salento dos azuis e brancos. Rui 
Silva descarregou a fúria num 
pontapé na bola e nas cadeiras do 
banco de suplentes. 

Para trás ficara um jogo em que 
as defesas agressivas manietaram 
os ataques e a riqueza tática foi des-
lumbrante! Cada posse de bola era 
tratada como vital, mas ao melhor 

masadina. ~a-finais  ontem  
Avanca-__k3orting 21-34  
FC Porto-ABC 23311 
+ Final -• 
Sporting-ABC 
4  Feminina.> meias-finais.  ontem 
Madeira, SAD-Alavarlum 
Colégio de Gala-Assomada 51-37 

Final J uoiL• 
Madeira, SAD- Colégio de Gala 14.3011 

começo do ABC (chegou a vencer 
por 6-3), responderam os coman-
dados de Ricardo Costa que lidera-
ram 9-8 e 21-20 num livre de 7 me-
tros de Marko Matic. 

Faltavam 7 minutos e Seabra rea-
parece como marcador de golos, 
após os 5 na primeira parte, com 
uma entrada aos seis metros para 
igualar. Hugo Rocha coloca de novo 
os bracarenses em vantagem, mas 
Rui Silva empata a 4 minutos do 
fim_ Em dupla inferioridade numé-
rica, após exclusões de Pesqueira e 
Seabra, o ABC aguenta-se sem so-
frer golo após falta atacante assina-
lada a Alexis. E na entrada do últi-
mo minuto, Seabra marca o golo da 
vitória, sendo agarrado pelos cole-
gas nos festejos, para gáudio dos 
adeptos bracarenses! 

E evidente que foi uma vitoria 

saborosa, Foi contra uma grande 

equipa e depois de um jogo que foi 

unia luta titânica. Ha que dar os 

parabéns aos meus jogadores pela 

luta. Houve uni maior receio de errar 

CARLOS RESENDE 

ereinador do Ase 

DIFICIL ENTENDER 

Não consigo perceber a falta ao 

Alexis, parado quando estamos 6 

contra 4. Nem a situação no golo do 

Alexis depois do desconto de tempo. 

Num jogo equilibrado, voltámos a ser 

penalizados. E difícil de entender 

RICARDO COSTA 

-rreinador do Fe porto 
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mais  andebol 

O GRUPO B. A vitória do Arsenal 
Devesa em Fafe (25-21) e do Boa 
Hora diante do Sp. Horta (29-28), 
colocam açorianos, bracarenses e 
fafenses separados por quatro 
pontos na luta pela despromoção 
neste grupo B. O Belenenses 
venceu no ISMAI (29-23) na 11.' 
Jornada. 
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Sporting está unido e o treinador, Hugo Canela, expressou o desejo de conquistara Taça 

AVANCA 

Luis Silva (GR) 
Pedro Vadia (5) — 
Puno Carvalho (3)  
Miguel Baptista (5) 
Rkardo Mourão (1)  
Alberto Silva 
Reinier Taboada (1) 
Diogo Oliveira (1) 
losé Gomes 
Patrick Lemos 

— Jenilson MontekoPi 
Carlos Santos 
Pedro Pires 
Toar) Carsell.  

— Ruben Ribeiro 

Matej AsaNn (GR) 
Cu& (GR) 

ksr 4bk (5) 
PedroPortela (4) 
MIchal Kopco 
Bosko Bjelanovk 
Cláudio Pedroso (2) 
Carlos Ruesga (3) 
Frankis Carol (3) 
Carlos Carneiro 
Francisco Tavares (1) 
Edmilson Araujo (2) 
Marco Oneto 
Ivan filkcevIc (2) 
Joio Paulo Pinto 
Janko Bozovic (2) 

ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL - MEIAS-FINAIS 

Pavilhão Muit lusos. 
em Fafe 

• SPORTING 

24  
 AO 

11 orTERvAto  11 
Malandro Carreras (GR) 

Leões mantêm sonho do `triplete' 
-) Sporting sofre até ao fim, mas 
está na final e pode juntar Taça ao 
campeonato e à Challenge 

O Sporting venceu o Avanca por 
24-21 numa partida em que a for-
mação orientada por Carlos Martin-
go causou Inúmeras dificuldades. 
Apoiado pelo animado grupo de 
adeptos com t-shirts gravadas com 
as palavras 8.0  jogador, o Avanca 
entrou a matar com 3 golos segui-
dos. Respondeu o Sporting com 5 
consecutivos, mas o equilíbrio man-
teve-se no marcador: porque o ata-
que dos aveirenses, velozes na cir-
culação de bola e com constantes 
movimentos sem ela, foi encon-
trando o caminho da baliza de Asa-
nin e ainda porque os leões, mes-
mo acusando cansaço, nunca 
deixaram o adversário ganhar van-
tagem significativa. 

Com igualdades e vantagens para 
uma e outra equipa chegou-se aos 
19-19, momento em que Portela e 
Caml marcaram para os leões. Mi-
guel Baptista reduziu, mas após um 

[alarmos 
Alberto Alves e Jorge Fernandes (Braga) 

oportuno desconto de tempo de Hu- 
go Canela, a equipa de Alvaiade ga- 
nhou um livre de sete metros que 

Zabic converteu. Remate para fora de 
Baptista e Carol fez o 23-20, a 1,17 s 
do fim, deitando por terra o sonho 
do Avanca, que mostrou argumen-
tos para discutir com qualquer rival. 

«Há muito cansaço, mas a de-
fesa voltou a dar segurança. Va-
mos para o terceiro objetivo da  

época e queremos vencer», apon-
tou Canela, com o homólogo do 
Avanca a avaliar: «Fizemos exce-
lente jogo e no fim falhámos em 
duas ou três situações. O Sporting 
foi mais eficaz. Queríamos ir à fi-
nal, fizemos um grande jogue vol- 
támos a falhar no fim». H. C. 
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SPORTING E ABC 
O Sporting e ABC de Braga são 
os finalistas da Taça de Portu-
gal de andebol. Os leões vence-
ram (24-21) o Avanca e os bra-
carenses ganharam ao FC Por-
to (23-22). A final disputa-se 
hoje em Fafe, às 17h00. 
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Finalista
Sporting superior
ao AA Avanca
na segunda parte
O Sporting tornou-se na pri-
meira equipa a selar o apura-
mento para a final da Taça de
Portugal de andebol, ao bater
a AA Avanca por 24-21, na
primeira meia-final da prova,
disputada no Pavilhão Multiu-
sos de Fafe.

Os ‘leões’ mantêm a possibi-
lidade de juntar a Taça de Por-
tugal aos dois títulos já con-
quistados nesta época -
Campeo- nato Nacional e Taça
Challenge -, depois de um jo-
go em que estiveram muito
tempo a perder por um ou dois
golos frente a um adversário
‘aguerrido’, antes de se afasta-
rem no marcador nos quatro
minutos finais.

O Sporting, apesar de alguns
problemas, marcou com regu-
laridade no segundo tempo e,
nos últimos 15 minutos, anu-
lou o ataque contrário, alme-
jando, aos 18.31 minutos, uma
vantagem de dois golos (19-
17), que viria a alargar nos úl-
timos quatro minutos, graças à
eficácia de Igor Zabic nos sete
metros - foi o melhor marca-
dor dos ‘leões’ na partida, com
cinco golos - e aos golos de
Frankis Carol e de Cláudio Pe-
droso.
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§cabinas

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Um golo de Pedro Seabra no úl-
timo lance do jogo de ontem
com o FC Porto garantiu a vitó-
ria do ABC/UMinho por 23-22,
nas meias-finais da Taça de Por-
tugal de andebol, e a presença na
final da prova, na qual vai de-
frontar o Sporting.

O remate certeiro do central
bracarense, o único nos últimos
quatro minutos de um jogo em
que as equipas alternaram cons-
tantemente a vantagem, ditou
uma final entre as duas equipas
com mais títulos na prova - o
Sporting tem 15 e o ABC/UMi-
nho tem 11.

A turma de Carlos Resende vai
ter a oportunidade de conquistar,
no domingo, o quinto título em
três épocas, após a Supertaça, o
Campeonato e a Taça Challenge,
em 2015/16, além da Taça, em
2014/15, após eliminar os ‘dra-
gões’, que já não vencem o tro-
féu desde 2006/07.

Pedro Seabra foi, logo na pri-
meira parte, a figura maior dos
bracarenses, ao marcar cinco go-
los em pouco mais de 20 minu-

tos de uma primeira parte em
que as duas equipas se equivale-
ram em vários momentos.

Após dois tentos para cada la-
do nos primeiros cinco minutos,
os bracarenses chegaram aos
três golos de vantagem (6-3), de-
corridos pouco mais de 10 minu-
tos de jogo, mas os ‘dragões’ re-
cuperaram e chegaram ao 8-7
com um disparo forte de Ricardo
Martins, aos 17.30 minutos.

Com dificuldades em romper a
defesa azul e branca pelas pon-
tas, os minhotos recorreram no-
vamente a ‘veia goleadora' de
Pedro Seabra para regressarem à

liderança (10-9) e chegarem ao
intervalo a vencer por 12-11, ao
passo que a turma ‘azul e branca'
poucas vezes criou espaço para
encarar nas melhores condições
a baliza de Humberto Gomes.

Após o regresso dos balneá-
rios, os laterais-esquerdos de
ambas as formações surgiram
em bom plano, com Pedro Spí-
nola a garantir o 15-13 para o
ABC/UMinho, com um remate
ainda longe da área restritiva,
pouco para além dos primeiros
35 minutos, e, depois, Nikola
Spelic a colocar o marcador em
16-15 favorável ao FC Porto,
aos 40.30 minutos.

Nos últimos 15 minutos do jo-
go, as duas equipas praticamente
não se ‘largaram', alternando en-
tre si o comando, e depois de o
‘dragão' Rui Silva ter empatado
o jogo a 22 golos, aos 55.55 mi-
nutos, o jogo prosseguiu sem go-
los até ao remate certeiro de Pe-
dro Seabra.

O ABC/UMinho atirou três bo-
las aos ferros nesse período, mas
viria a marcar no último remate,
disparado de longe, na resposta a
um lance anulado ao ataque da
equipa de Ricardo Costa.

Golo de Seabra a terminar
coloca ABC/UMinho na final
FORMAÇÃO BRACARENSE disputa hoje a final da Taça de Portugal com o
Sporting, no Multiusos de Fafe, depois de deixar o FC Porto pelo caminho.

FPA

ABC/UMinho foi mais eficaz na parte final do jogo com o FC Porto

Carlos Resende
(Trein. ABC/UMinho)
“Foi uma luta titânica”
"É uma vitória especial porque,
em primeiro lugar, foi contra
uma grande equipa, depois por-
que foi uma luta titânica entre as
duas equipas. A nota dominante
foi o equilíbrio e a luta dentro de
campo. É evidente que o nosso
adversário podia também ter
vencido, mas, por todas as difi-
culdades que nos foram sendo
criadas ao longo do jogo, penso
que o ABC é mais do que um jus-
to vencedor e, por isso, também
é uma vitória muito saborosa.
O jogo [da final da Taça de Portu-
gal] vai ser mais uma luta titâni-
ca”.

Ricardo Costa
(Trein. FC Porto)
“Voltamos
a ser fortemente
penalizados”

“Não consigo perceber, quando
estamos seis contra quatro, não
consigo entender a falta que os
árbitros assinalam quando pas-
sávamos para a frente, não con-
sigo entender o golo que anulam
ao Alexis [Borges], não consigo
entender que após o ‘time out',
os árbitros levantem o braço
após cinco segundos, quando o
ABC esteve o jogo todo a prepa-
rar os ataques por 20 ou 30 se-
gundos. Voltámos a ser forte-
mente penalizados na parte
final”.

FC PORTO 22
Hugo Laurentino (gr.), Ricardo Moreira
(1), Cuni Morales (2), Rui Silva (3), Marko
Matic (1), José Carrillo (3) e Daymaro
Salina (3). Jogaram ainda: Miguel Martins
(1), Nikola Spelic (3), Leandro Semedo,
Alexis Borges (2), Alfredo Quintana (gr.),
Hugo Santos, Gustavo Rodrigues (3), Tito,
Victor Iturriza (0).
Treinador: Ricardo Costa.

ABC/UMINHO 23
Humberto Gomes (gr.), Carlos Martins (0),
Pedro Spínola (6), Pedro Seabra (7), André
Gomes (1), Diogo Branquinho (1) e
Ricardo Pesqueira (1). Jogaram ainda:
Hugo Rocha (6), Tomás Albuquerque (0),
Miguel Sarmento (0) e Dario Andrade (1).
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.

Ao intervalo: 11-12.

lll
A final da Taça de Portugal
seniores masculinos
realiza-se este domingo,
às 17 horas, no Multiusos
de Fafe. Os bilhetes são
diários e têm um custo
unitário de 5 euros (a partir
dos três anos, inclusive).
Não é permitida a entrada a
crianças até aos 3 anos. 
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Publicidade

Correio
do Minho.pt

DOMINGO 4 JUNHO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10384  DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

Publicidade

DR

BRAGA

VINHO VERDE
CONQUISTA

PALADAR DOS
CONSUMIDORES

Pág. 4

Publicidade

AMANHÃ
SUPLEMENTO

DIA DE FINAIS PARA BRAGA

NAZARÉ
SC Braga-Artur Music

19h00

JAMOR
SC Braga - Sporting

17h15

FAFE
ABC - Sporting

17h00

FUTEBOL DE PRAIA Pág. 15 FUTEBOL FEMININO Págs. 18 e 19 ANDEBOL Pág. 25
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A turma madeirense
venceu o Alavarium por
24-19, enquanto as
gaienses asseguraram a
segunda vaga com um
triunfo sobre a Assomada,
equipa da II Divisão, por
31-27, que lhes vai
permitir lutar pela
‘dobradinha’ nesta época.
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+ feminino
O Madeira SAD e o Colégio
de Gaia disputam hoje a
final da Taça de Portugal
de andebol feminino e vão
repetir o confronto travado
na final da I Divisão, no
domingo, no Pavilhão
Multiusos de Fafe.
O jogo da final tem início
às 14.30 horas
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A10Previsão de cobertura para hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2017

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL:https://www.dinheirovivo.pt/outras/previsao-de-cobertura-para-hoje-5/

 
A agência Lusa tenciona cobrir hoje, entre outros, os seguintes assuntos:
 
CULTURA
 
Artes: Último fim de semana da exposição de Almada Negreiros na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
 
Música: Ariana Grande regressa a Manchester para um concerto solidário, acompanhada de múltiplas
estrelas.
 
DESPORTO
 
Andebol: Conferência de imprensa do selecionador Paulo Pereira e do presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, de antevisão dos jogos da 5.ª e 6.ª jornadas do grupo 5 da
fase de qualificação para o Campeonato da Europa.
 
Andebol: Final da Taça de Portugal seniores femininos.
 
Andebol: Final da Taça de Portugal seniores masculinos.
 
Basquetebol: Segundo jogo da final da Liga: FC Porto - Benfica.
 
Ciclismo: Grande Prémio de Ciclismo Internacional Beiras e Serra da Estrela - 3.ª etapa: Belmonte -
Manteigas, 163 km.
 
Futebol: Jogo Portugal - Uruguai, dos quartos de final do Campeonato do Mundo de sub-20.
 
Futebol: Final do Campeonato de Portugal: Oliveirense - Real Sport Clube.
 
Futebol: Final da Taça de Portugal feminina: Sporting - Sporting de Braga.
 
Motociclismo: Grande Prémio de Itália, 6.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira
(Moto2).
 
Voleibol: Jogo Eslováquia - Portugal, do Grupo 2 da fase intercontinental da Liga Mundial.
 
ECONOMIA
 
Termina encontro anual do grupo Bilderberg.
 
LUSOFONIA E MUNDO
 
Secretário-geral da ONU, António Guterres, reúne-se com os líderes rivais da ilha dividida de Chipre,
num momento de bloqueio das conversações sobre a reunificação.
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São Paulo: 22.ª Festa do Imigrante, realizada pelo Museu da Imigração, que recorda a herança e a
história das comunidades de imigrantes e descendentes que compõem a identidade da cidade.
 
Libéria: Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem como
um dos pontos da agenda a situação política na Guiné-Bissau.
 
PAÍS
 
Bragança: Apresentação de candidaturas autárquicas do BE a Vila Flor, com a participação do líder da
bancada parlamentar, Pedro Filipe Soares.
 
POLÍTICA
 
PR: Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue a deslocação à Região Autónoma
dos Açores, visitando a ilha Graciosa e a ilha do Faial.
 
PS: Secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o presidente da Federação Distrital do
PS/Porto, Manuel Pizarro, estão presentes na assinatura do acordo de coligação da PS/JPP para a
candidatura de Francisco Vieira de Carvalho à Câmara Municipal da Maia.
 
PCP: Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participa numa festa-comício da CDU em Sacavém,
Loures.
 
SOCIEDADE
 
Encerramento de campanhas de recolha de alimentos pelo Banco Alimentar Contra a Fome.
 
Maçonaria: Eleição do Grão-mestre do Grande Oriente Lusitano.
 
04.06.2017
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Académica conquista
subida à 2.ª Divisão
Triunfo Estudantes venceram, ontem à noite, o Ac. Porto, por 28-24, 
e garantiram a última vaga de acesso na luta pela subida de patamar

Ricardo Ferreira Santos

A Académica está em festa
com a subida ao Nacional da

2.ª Divisão, conquistada fruto
da vitória sobre o Ac. Porto, on-
tem à noite, no Pavilhão 1 do
Estádio Universitário.

O ambiente foi fantástico,
com a Académica a contar
com uma forte falange de
apoio que “empurrou” de
forma decisiva a turma escolar
para um triunfo que garantiu
o 3.º lugar da Zona Norte, atrás
do CP Natação e do CA Póvoa
de Varzim.

O jogo com o Ac. Porto era
uma “final”, uma vez que o
vencedor conquistava o úl-
timo bilhete de subida. Os in-
gredientes estavam mistura-
dos e a festa começou com os
portuenses na frente. Vanta-
gens curtas (0-1, 1-2 e 2-3) que
duraram 8 minutos. A Acadé-
mica saltou para a frente
quando fez o 4-3 por Artur
Duarte e depois não mais per-
deu o comando do marcador.

Aliás, a formação escolar
chegou a dispor de sete golos
de vantagem (12-5) no decurso
do primeiro tempo, numa fase

em que “secou” por completo
o ataque nortenho que esteve
15 minutos em “branco” (dos
13’ aos 28’). 

Reacção nortenha
Ao intervalo, já se na pen-

sava em subida, mas a vanta-
gem era curta (13-7) e isso ficou
provado no reatamento. Os
conimbricenses até marcaram
primeiro logo nos segundos
iniciais, mas depois veio à tona
a valia do Ac. Porto.

O conjunto da Invicta pro-
vou porque também estava na
luta pela promoção e entrou
nos últimos 10’ a apenas dois
golos de distância (19-17).

Ainda assim, os estudantes
acalmaram o seu jogo, viram o
guardião João Gonçalves pro-
tagonizar uma exibição so-
berba e, de resto, foram bem
eficazes na frente - com parti-
cular ênfase para Diogo Carva-
lho. Uma exibição bem positiva
da Académica que justificou na
plenitude o triunfo com direito
a uma grande festa.|

Académica com motivos para sorrir depois de garantir a subida ao Nacional da 2.ª Divisão de andebol

ACADémICA 28 AC. PoRTo 24
João Gonçalves Marco Oliveira
João Carvalho (2) Jorge Vigário (6)
Carlos Rocha Leonardo Magalhães
Artur Duarte (5) Gabriel Pereira (3)
Afonso Vítor (2) João Dias (3)
Diogo Feijó (2) Gonçalo Meireles (7)
Diogo Carvalho (10) Cristiano Vilela
Treinador Treinador
João Estima Maio Alexandre Monteiro
Suplentes Suplentes
António Madaleno Carlos Granjeia
João Maio (2) Luís Isidoro
Luís Santos (3) Delfim Silva
Gustavo Moreira (1) João Silva (1)
André Neto Ivo Silva
Alexandre Cruz César Couto (4)
Tiago Barata Rui Ferreira
Francisco Lima Fábio Silva

João Carvalho

Ao intervalo: 13-7.

Pavilhão 1 do Estádio Universitário
de Coimbra.
Espectadores: cerca de 500.
Árbitros: Fábio Gonçalves e João Vinagre.

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

Este é o resultado de muito
sacrifício, de muito trabalho
de todos que acreditaram
neste projecto. Esta subida é
de todos, de dirigentes, treina-
dores e jogadores, os que es-
tão e os que estiveram. De-
dico, pessoalmente, à minha
família. Espero, sinceramente,
que o andebol acorde de vez
em Coimbra.

João Maio
Jogador

É impossível descrever o que
sinto. É o culminar de uma
época de trabalho. Estou
muito orgulhoso deste grupo
e de defender este emblema.
O objectivo é melhorar sem-
pre. Preparados para a 2.ª Di-
visão? Nós nascemos prepa-
rados.

João Gonçalves
Jogador

REACÇÕES

FERREIRA SANTOS
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Nesta
edição

4 DE JUNHO DE 2017 DOMINGO N.º 29.572 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 87 ANOS A INFORMAR 0,80 €

DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

Conjunto da Figueira de Lorvão teve que
esperar pelo desfecho do Casaense-AAC/SF
para festejar um título que o clube já não
conquistava há mais de 10 anos Página 19

600 CRIMES LIGADOS À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
REGISTADOS PELA GNR

Juniores do União FC
são campeões distritais

Andebol da AAC
garante subida

O Comando Territorial de Coimbra da GNR registou, em 2016, um total de 5.720 crimes. Um
balanço apresentado no dia da unidade que foi ontem assinalado na Lousã Página 10

Num jogo do “tudo ou nada” os estudantes foram mais fortes e garantiram a promoção à 2.ª divisão  Página 24

Dois golos do português
foram decisivos para a
vitória do Real na
Champions Página 24

Ataques
terroristas
lançam terror
em Londres

Universitários
promovem feira
para necessitados
Coimbra | P3

Festa do Dia da
Criança em Pereira
com 500 pessoas
Montemor | P13

Enfermeira Ana
Albuquerque Queirós
homenageada
Coimbra | P2

Ad qui blabor
sunt volenis at
mler if dada
Coimbra | P3

Ad qui blabor
sunt volenis at
mler if dada
Coimbra | P3

A. Viseu conseguiu
a manutenção
na II Liga
Futebol | P17

Pelo menos um morto e mais de 20
feridos ontem à noite em Londres
na sequência de um ataque com
uma carrinha na London Bridge a
que se seguiram vários esfaquea-
mentos e disparos. Pág. 16

Ronaldo continua
a fazer história

FERREIRA SANTOS

15
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ABC e Sporting na final da Taça > ABC e Sporting são os finalistas da Taça de 
Portugal de andebol, que vai disputar-se esta tarde, pelas 17 horas, no Pavilhão Multiusos de Fafe. 
Em jogos realizados ontem, os bracarenses bateram o FC Porto (na foto) por tangencial 23-22. Já os 
leões derrotaram o Avanca por 24-21 e, em caso de triunfo, alcançam um inédito triplete, depois de 
terem conquistado o campeonato nacional e a Taça Chailenge. 

Página 14



A15

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 58

  Cores: Cor

  Área: 22,38 x 22,44 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69832126 04-06-2017

Pedro Seabra 

reza a história 

Nos momentos mais complicados é que sé a fibra 
define um jogador. Depois de ter sidoa moia ir puis 
ra da equipa no prime in tempo, com cinco remates 
certeiros, o central ave/ rense chamou a sí a responsabilida-
de de decidir apxtida Com os pés no chão e~sria batiza 
fez a equipa voar para armai com um remate bem e...ck)cado 
que não deu ~teses a Quintana. 

estava Gustavo Rodrigues 
que, com três golos consecu-
tivos, levou o dragão à lide-
rança. Seabra reapareceu na 
parte final e voltou a empatar 
a partida. Os últimos quatro 
minutos foram intensos, mas 
o FC Porto foi incapaz de apro-
veitar uma situação de supe-
rioridade numérica. Com  
mais dois jogadores em cam-
po, os azuis não marcaram, 
apontando baterias às deci-
sões da equipa de arbitragem, 
com Alexis a ser punido com 
uma falta ofensiva só com 

Humberto Gomes pela fren-
te. O empate persistiu e °pro-
longamento parecia uma se-
quência lógica de um comba-
te muito fisico. Quando ojogo 
entrou nosúltimos segundos, 
o FC Porto parecia ter o últi-
mo ataque, mas foi punido 
comuma situação dejogo pas-
sivo. A decisão do encontro 
mudou de mãos e, sobre o api-
to final, Pedro Seabra, um dos 
mais baixos em campo, efe-
tuou um remate em apoio e 
surpreendeu o gigante Quin-
tana. 

~St 

 

FC PORTO 
Hupolaurereino Gr 
MredoQuintara Gr 
LeandoSemedo 
CunlIkrales 2 
Rui Sho 3 
Ricardo Moreira 1 
Alada Borges 2 
Marko Matk 1 
JoséCanlio 3 
DaymmoSailna 3 
Miguel Martins 1 
Victor iturrea • 
Hugo Santos 
Miguel Alves . 
Gustavo eoreigm 3 
Mola Spek 3 

Welnador 
Rkardo Conta 

ABC 
HumbertoGomes Gr 
eedroSeabra 7 
Dego Branquinho 1 
Ricardo Pesqueira 1 
FedroSdnota 6 
Canos Martins - 
André Gomes 1 
Hugo Rocha 6 
Tomás Alburqueque - 
1/águriSarmento • 
Dado Andrade 1 
Déldo Pina nj 
Carkellarxielra nj 
loséCosta nj 
Emanuel Melro Gr/nj 
OaudoSilva Gr/n1 

Treinador: 
Carlos Resende 

Ao intenraio1142 
Marcha.05' 2-2, 10' 3-4, 15' 5-7, 20', 8-8, 
25' 941, 30'1142, 35'1344, 40'15-15, 
45'18-18. 50' 20-20. 55' 21-21, 60' 22-23 
Exclusões:2/5 
Vermelhos:1- 

JOAQUELIORRE 
***Sobrou em emoção o que 
faltou em qualidade na meia-
final que opôs o ABC ao FC 
Porto. Os magrosnúmeros do 
resultado trazem à evidência 
a importância de uma partida 

NDEBOL Um golo nos instantes finais decidiu uma luta 
intensa e equilibrada. Portistas queixam-se da arbitragem 

ABC GUERREIRO 
SAIU VENCEDOR.. 
DE DUELO DE TITAS 

   

Sporting-ABC 

   

 

FINAL DA TAÇA DE 
PORTUGAL JOGA-SE HOJE, 

ÀS 17 HORAS, EM FAFE, 
ENTRE SPORTING E ABC. 
LEÕES PROCURAM 016. 

TRIUNFO NA PROVA 
E O ABC O 12.° 

 

   

R que, em ambos os casos, po- 
deria atenuar as dores de uma 
temporada menos consegui-
da. A história do jogo foi algo 
monocórdica, o que, por es-
tranho que pareça, adensou o 
suspense sobre o vencedor. 
Com  bastantes falhas técni-
cas de ambos os lados, era nas 
balizas que a qualidade tinha 
nota positiva com Humberto 
Gomes a destacar-se na fase 
inicial. Com  Pedro Seabra en-
diabrado - fez metade dos 
primeiros dez golos da equipa 
-os bracarenses abriram uma 
pequena vantagem de três 
golos, mas nada que impres-
sionasse os dragões. Salina 
mostrou dotes até de meia 
distância e o finte rvalo chegou 
com Quintana a fazer um golo 
de baliza a baliza, mas já de-
pois da buzina... O empate fi-
cou adiado para mais tarde, 
mas acabaria por ser o resulta-
do mais habitual na segunda 
metade. Com  Quintana a en-
contrar o antídoto para Sea-
bra, surgiu Pedro Spínola 
como atirador furtivo. Ricar-
do Costa foi encontrando res-
postas no banco, onde não 
estava Areia, lesionado, mas 

FC PORTO 

Pavilhão Multiusos de Fale 
Árbltros:MarioCoutinho e RamiroSPra 
(Aveiro) 
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"Foi um jogo 
equilibrado 
em que, mais 
urna vez, 
fomos 
penalizados 
pela 
arbitragem, 
tal como já 
tínhamos 
sido no jogo 
que decidiu 
o campeona-
to. Há coisas 
difíceis de 
entender. A 
época acaba 
por ser urna 
desilusão 
porque esta 
equipa está 
talhada para 
vencer" 

Ricardo 
Costa 
Tr. FC Porto 

"É uma 
vitória que 
premeia a 
capacidade 
de entreaju-
da dos 
jogadores. 
Somos uns 
justos 
vencedores 
frente a uma 
equipa 
muito forte. 
Quero 
publicamen-
te dar os 
parabéns ao 
Sporting 
pela 
conquista da 
Challenge e 
do campeo-
nato" 

Carlos 
Resende 
Tr. do ABC 
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Campeão habituado a sofrer 
AVANCA 

Pavilhão Multiusos de Fafe 
Árbitros:Alberto Alvese Jorge 
Femandes (Braga) 
AVANCA Luis Silva e Alejandro Carreras 
(Gr), Pedro Valdes (5). Nuno Carvalho 
(3), Miguel Batista (5), Diogo Oliveira (1), 
Jenhlson Monteiro (1), João Carvalho (2). 
Carlos Santos (2). Ricardo Mourão (1). 
Ruben Ribeiro e Reinier Dranquet (1). 
Treinador:Carlos Martingo 
SPORTING Mate) Asanln(gr). Michal 
Kopco, Bosko B)elanovlc. Claudio 
Pedroso (2), Frankis Card (3), Ivan 
Nikcevic (2), Janko Bozovic (2). Carlos 
Ruesga (3), Pedro Portela  (4),  19or 2ab1c 
(5), EdmIlson Araújo (2), João Paulo 
Pinto e Francisco Tavares (1). 
Treinador Hug° Caneta 
AO IN". RVAL.01111 

Foi preciso esperar 
pelos últimos minu-
tos para o Sporting 
confirmar a supre-
macia anunciada 

»o A equipa de Carlos Mar-
tingo, única semifinalista que 
nunca havia estado na final-
four, acabou por soçobrar de-
pois de uma exibição muito 
positiva. Ainda inebriados 
pela conquista do título, os 
leões entraram apáticos e so-
freram três golos sem denota- 

rem reação. Quando, ao séti-
mo minuto, Zabic encontrou 
a fórmula parabater o inspira-
do Luís Silva, o Sporting em-
balou para a liderança, mas 
sem conseguir desnortear os 
avancanenses. 

O empate ao intervalo espe-
lhava o domínio alternado de 
duas equipas que encaixavam 
de uma forma quase perfeita. 
A segunda metade abriu de 
maneira algo conturbada com 
as exclusões a sucederem-se 
mas nem esse aspeto fez des-
carrilar qualquer das forma- 

ções. Só quando Matej Asanin 
decidiu fechara baliza é que o 
Sportingpassou em definitivo 
para a frente. O guarda-redes 
leonino fez seis defesas só no 
último quarto de hora e ener-
vou o adversário que começou 
a rematar para fora. 

No ataque, os leões estive-
ram perdulários, mas Frankis 
Carol apareceu nos momen-
tos finais com dois golos que 
mantiveram o triunfo a salvo. 
O Avanca caiu de pé, mas foi o 
Sportingquemgarantiu apre-
sença na final com o ABC. 

'A chave do triunfo 
foi a nossa defesa, 
como tem sido 
noutros jogos" 
111~ Canela 
Treinador do Sporting 

"Fizemos um 
excelente jogo. 
Na parte final o 
Sporting foi 
mais eficaz" 
Carlos Martino° 
Treinador do Avanca 

21 
24 
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nin 1/: • 
,DeCisivo 

A FIGURA 

ina..,preensivet no ultimo 
quarto de hora. período 
em que, com seis defesas. 
Inverteu uma vantagem 
psicologica que parecia 
pender para o Avanca, 

Edmilson Araújo prepara o remate 
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ARSENAL 
SAIU DO BURACO 
Ao vencer em Fafe, em jogo 
dall.a jomadadoGrupo B do 
Nacional de andebol, o 
Arsenal conseguiu sair dos 
lugares de despromoção, em 
troca com o Sporting da 
Horta, que foi derrotado em 
casa do Boa Hora. AAcadémi-
ca de São Mamede já caiu na II 
Divisão. Resultados: Boa 
Hora-Sp. Horta, 29-28; 
ISMAI-Belenenses, 23-29;AC 
Fafe-Arsenal, 21-2S;Ac. S. 
Mamede-Avanca, 20-28. -A.F. 
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MADEIRA 
E COLEGIO NA FINAL 
Colégio de Gaia e Madeira 
SA1D, as duas equipas que 
disputaram o play-offfinal 
que atribuiu o título nacional 
de andebol feminino desta 
época, que foi conquistado 
pelas nortenhas, vão hoje 
lutar por mais um título na 
final da Taça de Portugal. 
Ontem, na meia-final, o 
campeão nacional derrotou o 
Assomada, por 31-27, e as 
insulares ultrapassaram o 
Alavarium, por 24-19. -AS. 

Página 20



A21

  Tiragem: 66504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 22,01 x 20,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69831518 04-06-2017

• (II  

Pedro Seabra e Miguel Sarmento, do ABC, celebram o golo que valeu a vitória frente ao F. C. Porto e a presença na final, em Fafe 

Andebol Campeão nacional afasta Avanca e formação bracarense leva a melhor frente ao F. C. Porto 

Sporting e ABC jogam 
hoje a final da Taça 
Arnaldo Martins 
desportopjapt 

► Os clubes com mais Ta-
ças de Portugal, Sporting e 
ABC, jogam hoje a final da 
competição, em Fafe (17 ho-
ras). Os leões lideram o 
ranldng. com  15 troféus, en-
quanto os bracarenses so-
mam 11.0 Sporting, depois 
da conquista do campeona-
to nacional e da Taça 
Challenge, tem agora a 
oportunidade de conquistar 
o "triplete". Nas meias-fi-
nais, ontem à tarde, os leões 
bateram o Avanca. por 24-
21, enquanto o ABC venceu 
o F. C. Porto, por 23-22, 
agravando o final de época 
para esquecer dos dragões. 

O Sporting foi a primeira 
equipa a carimbar a presen-
ça na final, num jogo onde o 
Avanca, que se estreou na 
final-four da prova, deu ex-
celente réplica, tendo esta-
do na frente em várias fases 
do jogo. Ao intervalo, o mar-
cádor registava uma igual-
dade. 11-11. Na segunda 
parte, os leões, sob a batuta 
de Zabic, voltaram a assu-
mir a liderança, embalando 
definitivamente para o 
triunfo. A um minuto do 
fim, o Sporting chegou à 
vantagem de quatro golos 
(24-20). João Carvalho ain-
da reduziu, fixando o resul-
tado final. 

Na outra meia-final, F. C. 
Porto e ABC tentavam che-
gar ao jogo decisivo para 
ter a chance de salvar a 
época. O jogo foi equilibra-
do, tendo o ABC chegado 
ao intervalo em vantagem, 
12-11. 

Na segunda parte, o F. C. 
Porto passou para a frente 
do marcador (16-15) e ga- 

nhou novo fôlego, mas en-
controu sempre uma gran-
de oposição e o marcador 
nunca disparou. A dez se-
gundos do fim, a fortuna 
sorriu aos bracarenses, 
com Pedro Seabra a mar-
car o golo da vitória, tor-
nando-se ainda no melhor 
marcador do jogo, com 
sete golos. 

Avanca  
Sporting 
Local PaviN30 MutOusos de Faie 
Arbltros Nberto Alves e Jorge Fernandes 
~oca Lias groa, Jeraison Monteto (1). Miguel 
EL.z,v,ta (51, Dego 0~M Pedro Valdes (51, 
(alo Co valho (2)e Nono Cambo (3), Carlos 
Santos (2), Fbcardo MOurd0 (1) e Rabiar Taboada 
(1). Treinador Carlos Maroorp 
Sesdka Asanin, Pedro Portela (4), Cláudio' 
Peco Bjelanovc, Fraldas Carol (3) 
Man Nirceac (2)e fichei Kopco, Carlos Ruesga 
(3). ranko anzodc (2X 190i ITOK (S),  Ecknison 
Araújo (2)e Franclsco Tavares (1) 
helnador Hugo Canela 
Ao Intervalo 11-11 

AlllC  
F. C. Porto 

Logi Pavehao Mulousos de Fafe 
Árbitros mano CoutInho e Rarnito Silva 
R C. liado HuF Laurentmo Leandro Semedo 
~as Borges (21 Voei Morales (2), Rtal Seva (3). 
Pacardo Moreira Si..)e José Carrão (3). QUOtana• 
Itum Salina , MatIc (1).Soellc (3), Gustavo 
Roddgues (3), Miguel Mantos (1), Hugo Santos 
e ~I Alves Treinador Ricardo Costa 
Ait Humbedo Gomes, Pedro Seabra (ri 1:bogo 
Branquinho (1). Arde Gomes (1.1. Pelo  SPInola 
(6), Hugo Rocha (6) e Gvlos Martins. Ens)nuel, 
Bandeira, Pesqueira (1), Pina Saimento, Aldrade 
(1). Costa, Silva e Tornas Albuquerque 
Treinador Carlos Resende, Ao Intervalo 11-12 

21 
24 

22  
23 
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Boa Hora triunfa Em jogo do grupo 13, os lisboetas bateram o Sp Horta, 29-28, e cimentaram 
o segundo lugar O Belenenses venceu fora, 29-23, o Mala/19,1AI, e o Arsenal bateu o Faie, 25-21 
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Andebol

ABC elimina FC Porto 
e discute final da Taça 
com o Sporting
Sporting ou ABC, um deles 
vai erguer hoje, após um jogo 
que arranca às 17h, em Fafe, 
o troféu referente à Taça de 
Portugal de andebol. Ontem, 
os “leões” apuraram-se 
para a final da competição 
ao vencerem o Avanca, por 
24-21, enquanto o FC Porto 
acabou por ser surpreendido 
pelos minhotos, que se 
impuseram por um golo de 
diferença (23-22), marcado 
por Pedro Seabra nos 
últimos instantes. Depois da 
conquista da Taça Challenge 
e do campeonato nacional, 
o Sporting tentará hoje 
fechar a época em beleza e 
alcançar um feito inédito no 
seu historial. Para isso, terá de 
ultrapassar um ABC rotinado 
na discussão de troféus.
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24 SPORTING FC PORTO 22 AVANCA 21 
C. Martingo Q ()Hugo Canela Ricardo Costa ()Carlos Resende 

IAS (g 

lUIS SILVA® O 0 
PEDRO VALDES 5 2 
«UNO CARVALHO 3 I 
MIGUEL BAPTISTA 5 0 
DIOGO OLIVEIRA 1 0 
I. MONTEIRO 1 0 
jota CARVALHO 2 0 

A CARRERAS. O 0 
CARLOS SANTOS 2 V 
R. MOURÃO 1 0 
R. DRANQUET 1 1 
JOSE COMES 0 0 
PATRICK LEMOS O ' O 
ALBERTO SILVA O 0 
PEDRO PIRES O 0 
RUBEN RIBEIRO O O 

GtS EXC 

M.ASANINO 
PEDRO PORIELA 
MICHAL KOPCO 
B. EUEtANOvIC 
C. PEDROSO 
FRANKIS CAROL 
IVAN NIKCEVIC 

AU0S4Cut»,  O O 
IGOR ZABIC 5 O 
CARLOS RUESGA 3 1 
JANKO BOZOVIC  2 1 
F. TAVARES 1 O 
E. ARAÚJO 2 O 
MARCO ZUNIGA o O 
CARLOS CARNEIRO O O 
JOÃO PINTO O O 

r. kg 

QUINTANA,. O O 
IOSECARRILLO 3 O 
VICTOR ALVARFZ o O 
NiCOLA SPELIC 3 O 
G RODRIGUES 3 O 
MIGUEL MARTINS 1 O 
D SAUNA 3 0 
MIGUEL ALVES O O 
HUGO SANTOS O O 

LIS Ig 

H. GOMES e O O 
PEDRO SFABRA 7 1 
ANDRE GOMES 1 O 
PEDRO SPINOLA 6 1 
D. BRANQUINHO 1 
C. MARTINS O O 
R. PESQUEIRA 1 2 

E RIBEIRO • O 0 
CLAUDIO SILVA. O 0 
DELCIO PINA O0 
HUGO ROCHA 6 0 
C BANDEIRA O 0 
M SARMENTO O 0 
DARIO ANDRADE 1 0 
JOSE COSTA O 0 
T ALBuOUERME O 1 

O O HAAURENTINO0 O O 
4 O RUI SILVA 3 O 
O 1 MARKO MATIL I O 
O 1 YOEL MORALES 2 O 
2 O I. SEMEDO O O 
3 O R MOREIRA 1 O 
2 O ALE XIS BORGES 2 2 

AO INTERVALO: 11 II, LOCAL: Pavilhão Multiusos 
de Fale; ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge 

Fernandes 

AO INTERVALO: 11-12j LOCAL: Pavilhão 
Multiusos  de  Fafe; ÁRBITROS: Mário Coutinho 

e Ramiro Silva 

23 ABC 

TAÇA VAI SER ENTRE 

CANIPECOES 

FINAL-FOUR 
MEIAS-FINAIS 

Avanca-Sporting 21.24 

FC Porlo•ABC 22-23 

FINAL (HOJE) 
Sporting-ABC 18h00 

posta, com a decisão a ser levada 
para °último minuto, depois de al 
guns erros de arbitragem que pre-
judicaram as duas equipas. 

Perante o impasse, o ABC geriu o 
minuto final com mestria. O cen -
trai de Braga, Pedro Seabra (7 go-
los), rematou certeiro nos últimos 
segundos e decidiu a eliminatória, 
para desespero dos dragões, des-
falcados de António Areia. Desta 
ques ainda para o guarda- redes do 
ABC, Humberto Gomes, assim 
como para Hugo Rocha e Pedro 
Spinola, autores de 6 golos cada. o  

NA 1.a  PESSOA 

"Falhámos muito no ataque. 
mas a defesa fez a diferença. O 
Avancajoga muito bem, crian-
do situaçõese comagressivi-
dadedefensiva. Estamos na fi-
nal e queremos prolongar a 
nossa alegria" 
HUGO CANELA. 
treinador do Sporting 

"O Avanca fez um excelente 
jogo. mas falhámos aos 6 
metros na parte final e, ai. o 
Sporting foi mais eficaz 
CARLOS MARTINGO, 
treinador do Avanca 

"Vitória especial. com  muita 
luta. Vamos ter uma final con-
tra a equipa campeã nacional 
e que deu excelente imagem 
na Challenge, a quem dou os 
parabéns" 
CARLOS RESENDE. treinador do ABC 

"O FC Porto foi fortemente 
penalizado na parte final com 
falhas técnicas que não entendo. 
A época ainda não acabou, pois 
temos um pseudocampeão" 
RICARDO COSTA 
treinador do FC Porto 

Colégio de Gaia 
com Madeira SAD 
Tal como na final do playoff, o 
Colégio de Gaia vai decidir a 
Taça de Portugal feminina 
com o Madeira SAD. As recen-
tes campeãs nacionais vence-
ram (31-27) ontem o Assoma-
da, em Fafe, enquanto a tur-
ma do Funchal superou (24-
19) o Alavarium. Paula Castro, 
treinadora do Colégio de 
Gaia, perspetivou a final: "Vai 
ser diferente do campeonato. 
Tudo iremos fazer para ven-
cer, mas sabemos das dificul-
dades que iremos encontrar, 
como no playoff." Sandra 
Fernandes, técnica do Madei-
ra SAD, felicitou as suas atle-
tas: "Provaram que com tra-
balho, dedicação e muito 
amor à camisola conseguem 
os objetivos. Demonstraram 
excelente coletivo." 

Os dois últimos vencedores 
do campeonato, Sporting 
e ABC, estãonafinal, ao 
bateremAvancaeFC Porto 

Luta titânica 
A outra meia -final foi marcada por 
uma luta titânica, entre duas equi-
pas que aindasonhavam ganhar al-

e guma coisaesta época. 
Com uni forte apoio dos braca - 

renses, acontrastar com a ausência 
das claques dos dragões, o ABC foi 

Efil  O Sporting bateu (24 - 21) on-
tem a Artística de Avanca e apu-
rou-separa atinai (hoje, às 18h) da 
Taça de Portugal, podendo con-
quistar a inédita tripleta, depois de 
ganhar o Campeonato Nacional e a 
Taça Challenge. Como opositor 
vai encontrar o ex -campeão ABC, 
que ainda procura o seu primeiro 
título esta época, vencedor (23-
22) da outra meia-final frente ao 
FC Porto, em encontros disputa-
dos no Multiusos de Fafe. 

Foram dois jogos equilibrados. 
Apesar do seu favoritismo, o Spor-
tingencontrou muitas dificuldades 
perante o líder do Grupo B do cam-
peonato, que se estreou numa fi 
nal- four com muita determinação, 
comandando por diversas vezes o 
marcador, em duelo fortemente 
apoiado pelas duas claques. 

A mais- valia do Sporting veio ao 
de cima nos minutos finais, com 
Frank is Carol (3 golos). Carlos 
Ruesga (3), Pedro Portela (4) e Igor 
Zabic (5) a desequilibrarem, apro-
veitando também a boa exibiçãodo 
guarda-redes Matej Asanin. 

superior, registando algum ascen-
dente desde os minutos iniciais, 
mas sem nunca se distanciar no 
marcador, que registou, igual-
mente, algumas alternâncias ao 
longo dos primeiros 30 minutos. 

A turma de Braga chegou com 
naturalidade a ganhar ao intervalo 
(12-11), mas depoiso FC Porto rea-
giu forte, passando para a frente a 
meio do segundo tempo (19-18). 
Seguiu-se um jogo de parada e res- 

PODEROSOS. Leões e minhotos afastaram Avanca e PC Porto 
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ANDEBOL 

PSG e Vardar na final 
da Liga dos Campeões 
ea  Os franceses do PSG e os macedó-
nios do Vardar qualificaram-se ontem 
para a final da Liga dos Campeões, ao ba-
terem na final four. respetivamente, os 
húngaros do Veszprem (27-26) e os espa-
nhóis do Barcelona (26-25). 
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Atribuídas por  Luís Avelãs 

CRISTIANO 
RONALDO 
OURO:  Uma. duas. três e 

,4 quatro. O madeirense foi 
decisivo —como sempre—em mais um su-
cesso do Real Madrid e já soma quatro tro-
féus da Liga dos Campeões. Ontem, nos  4-1 
à Juventus, assinou 2 golos. [págs. 2 a 5] 

JOÃO 
MOUTINHO 
PRATA: O medio do Mo-
naco aproveitou da me-

lhor maneira a titularidade no embate entre 
Portugal e o Chipre (4-o) e marcou duas ve-
zes de livre direto. Há dez anos que não bisa-
va numa partida.  [pág. 8 a IA 

REINALDO 
GARCIA 
BRONZE:  Ao marcar três 
golos (dois na fase decisi-

va) na vitória caseira sobre o Benfica (9-7), o 
argentino Reinaldo Garcia manteve intac-
tas as esperanças de o FC Porto chegar ao 
título no hóquei em patins.  [pág. 401 

RICARDO 
COSTA 
LATA  Depois de perder 
o campeonato (ainda há 

um protesto dos dragões por analisar), o 
técnico do andebol portista viu também o 
sonho de ganhar a Taça de Portugal termi-
nar nas 'meias'. Época negra. [pág. 361 
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ABC junta-se ao Sporting na final da Taça de andebol
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URL:http://rr.sapo.pt/noticia/85405/abc_junta_se_ao_sporting_na_final_da_taca_de_andebol

 
Minhotos afastaram o FC Porto, nas meias-finais
 
O ABC de Braga qualificou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de andebol, na qual vai
defrontar o Sporting, ao vencer o FC Porto, por 23-22, na 'final four', que se está a disputar em Fafe.
 
Os bracarenses chegaram ao intervalo a vencer por 12-11 e conseguiram o golo do triunfo já perto do
final, por Pedro Seabra.
 
Na final, que se disputa no domingo, o ABC joga com o Sporting, num encontro entre as duas equipas
com mais Taças de Portugal, com vantagem para os lisboetas, que têm 15, mais quatro do que os
minhotos.
 
04 jun, 2017 - 02:30
 
Renascença
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