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A1  
Renascença

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 74855087

 
07-05-2018 08:04

Sporting

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c991b9f8-816c-47bf-a129-

d7eea2dc6517&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O Sporting sagrou-se bi-campeão de andebol e futebol feminino.

Página 1



A2  
TVI 24
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 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

 
ID: 74854636
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1 1 1

Sporting é bicampeão de andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c607cf76-9960-4d31-b6d2-

75a5ab2bce14&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No andebol português, o Sporting a sagrou-se bicampeão nacional. Os leões venceram em casa, o
Benfica por 33-27, foi na 7ª jornada da fase final do campeonato.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2018-05-07 08:53
 TVI 24 - Notícias , 2018-05-06 01:38
 TVI - Diário da Manhã , 2018-05-07 07:49
 TVI - Diário da Manhã , 2018-05-07 08:54
 TVI 24 - Notícias , 2018-05-07 10:39
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2011/12 FC Porto  
2010/11 FC Porto 
2009/10 FC Porto 

A figura 

kUOSA 
CUDIC 
SPORTING 

Foi o guarda-redes que ajudou 
a cavara fosso no marcador na 1.' par-
te. Além de meia dúzia de incríveis de-
fesas, travou dois livres de 7 m. No se-
gundo tempo, e depois do susto, tornou 
a mostrar que podiam contar com ele. 
Fez 13 defesas em 39 remates. 

É a segunda vez que a equipa de andebol de Alvaiade consegue dois títulos seguidos. Presidente assistiu e celebrou com alguns jogadores do plantei do futebol 

o 

14:1
.CLU t•-, 

CAMPEÕES 
andebol  

I 

ó 2017/18 Sporting„ 
2916/17 Sporting 

ei • 2015/1G ABC ..... ...... .......... 
P. 2014/15 FC Porto 

. 

2013/14 FC Porto 
2012/13 FC Porto 

Sporting somou 21.° título, ao bater o Benfica, a três jornadas do fim 

o Pavilhão João Rocha em festa e com os adeptos no recinto de jogo 

por 

MIGUEL CANDEIAS ÃO 
 N
há segredos. Há, 

sim, muito trabalho, 
muitas noites perdi - 
das, querer e volita 
de. A equipa não gos-

ta de perder e quando se começou a 
aperceber do que era capaz e do po-
tencial que tinha... o resultado está 
à vista!», declarou o treinador Flu - 
go Canela, após o Sporting bater o 
Benfica por 33-27 no Pavilhão João 
Rocha, para assim sagrar-se bicam -
peão nacional, quando ainda faltam 
três jornadas no campeonato. 

Pouco antes — e depois da festa 
no recinto, que terminou com cen-
tenas de adeptos a conviverem com 
equipa e dirigentes —, Canela e o 
capitão Carloá Carneiro tinham le-
vado um banho de água de grande 
parte do plantei que, ainda em fes-
ta, invadira a sala de imprensa. Com-
pletamente encharcado e já sem Car-
neiro na sala, o técnico respirava 
fundo. Corno que refletindo e de-
gustando o feito. 

«Logicamente que há diferenças 
entre o ano passado e este. Na épo-
ca anterior, quando peguei na equi-
pa, estávamos dependentes de nós, 
mas com margem de erro zero. De-
pois, a dada altura, ficámos depen- 

ANDEBOL — AN DEBOL1 — FASE FINAL, JOR. 

Pavilhão João Rocha, 
em Lisboa 

SPORTING • BERMA 

4.3t.k• 27 
20 on4‘VoAto 

Miguel Espinha (GR) 
Hugo Figueira (GR) 
Davide Carvalho (9, 37m) 
Pedro Seabra (1) 
João Pais (1) 
Belone Moreira (3) 
Paulo Moreno (2) 
Alexandre Cavalcanti (7) 
Ricardo Pesqueira 
Num Pereira (2) 
João Silva (1) 
Ales Silva 
Tiago Ferro (1) 
André Alves 
Árthur Patrianova 

CARLOS RESENDE 
annmzets 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

dentes de outros. Mas, apesar disso, 
conseguimos. Este ano, a grande 
distinção é que estivemos quase sem-
pre só dependentes de nós. E é bom 
saborearmos o resultado. Existe uma 
base, fruto do trabalho e da qualida-
de que a equipa tem, da entrega e do 
acreditar. Graças a Deus, esta épo-
ca estivemos sempre dependentes 
de nós», explicou o treinador, que 
manteve a equipa imbatível desde a  

6." jornada da 1.2  fase, a 7 de outu-
bro último. Ao conseguir a 28." vi - 
tóría, bateu o máximo que o PC Por-
to estabelecera em 2016/17. 

Com este êxito, os leões sagram-
-se campeões pela 21.1  ocasião, ul-
trapassando por um os títulos con-
quistados pelos dragões. Odisseia 
que começou com a vitória logo no 
primeiro campeonato nacional rea-
lizado em Portugal, há 66 anos 
(1951/52). Apesar do seu recheado 
palmares, desde 1977 /78 e 78 / 79 que 
a formação de Alvaiade não conse-
guia celebrar o título em tempora-
das consecutivas. 

Quanto ao jogo em si, o Benfica 
entrou mal, fazendo sucessivos er 
ros técnicos que, num ápice, o co- 

CLASSIFICAÇÃO 
-3. Grupo A -) 7.' Jornada 

NOn:d -ABC 
FCPorto-Madeira SAD 
Sporting-Ben! 

V E D G P 
1  SPORTING 7 7 O O 219-176 59 
2  Benflc3 7 5 O 2 206-187 53 
3 FC Porto 7 2 2 3 196-189 49 
4  ABC 7 3 1 3 179-187 46 
9  Avanca 7 2 1 4 169-190 42 
6  Madeira, SAD 7 O O 7 159-199 35 

8? lomada,12 de maio: Madeira, SAD-Sporting. ABC-FC 
Porto e Benfica-Avanca 

locou em clesva.ntagem por 5-1 e que 
atingiu a maior diferença nos 18-11. 

Com os anfitriões a aproveitarem 
para somar em ataque rápido e con-
tra-ataque, parecia que, além de fes-
ta, iria haver festival. Mas não. Após 
o intervalo (20-15), as águias acerta-
ram na defesa e ataque e, com Hugo 
Figueira a dar solidez entre os postes, 
construíram um parcial de 1- 6 (21 - 
-21), para, aos 11,21 m da segunda 
parte, chegarem pela primeira vez 
ao comando (22 -23). Mas foi tudo. 

O Sporting voltou a tirar provei-
to da pressão defensiva e, com 4-0 
em 7 m (28 -24), marcou o princípio 
do fim. Pouco depois, começavam os 
cânticos: «Campeões! Campeões! NóS 
somos campeões!» 

Têm a palavra 

ALMA TREMENDA 

A equipa tem urna alma 
tremenda. É um grupo muito bom em 
qualidade técnica e humana e isso fez 
a diferença. Desde o jogo da 1.' volta, 
na Luz, que estamos invictos. É difícil 
explicar o que me vai na alma. 
A diferença para as outras épocas 
é a estabilidade. A espinha dorsal 
manteve-se, há grande cumplicidade. 
A minha emoção deve-se ao facto de 
ter passado por momentos 
complicados a nível individual. O meu 
treinador é responsável por estar 
emocionado. Tenho 36 anos e não é 
fácil sentir-me tão útil. É uma 
realização pessoal e coletiva. Há 
vontade para o tri aos 37 anos! 

CARLOS CARNEIRO 
capitão do sporting 

SPORTING MELHOR 

O Sporting foi a melhor equipa 
no campeonato. Gostávamos de dizer 
que fomos nós, mas há que 
reconhecer. Quem quer ser campeão 
não pode perder em casa jogos com 
quem disputa o título. Em quatro 
confrontos não conseguimos vencer. 
Neste jogo tivemos uma entrada 
paupérrima. Fizemos o que nâo 
podíamos: perder bolas fáceis e isso 
permitiu-lhes entrada de rompante 

CARLOS RESENDE 
Treinador do »enfita 

SABOROSO 

Um título é sempre um titulo, 
mas ganhar aqui, contra o Benfica, 
é mais saboroso ainda. É um dia 
fantástico. Ganhámos o titulo de 
futebol feminino e este. Esperamos 
ganhar ainda mais, festejar grandes 
vitórias, com este espirito fantástico. 
Os titulas são dos sportinguistas 

RUI CAEIRO 
vice-presidente do sporting 

DESPEDIDA FELIZ 

Foi um jogo emocionante. É uma 
forma de sair do clube em grande. Era 
tudo o que eu queria. Foi um prazer 
enorme poder vestir esta camisola. 
Foram 10 anos espetaculares. Vou ter 
saudades deste público, mas tenho de 
seguir o meu caminho. Fico grato ao-
Sporting. Saio muito feliz 

PEDRO PORTEL/ 
xogador do sportirr 

PREPARAR TAÇA 

Isto é resultado da continuidade 
de um trabalho que fizemos para 
conseguir repetir o titulo do ano 
passado. Agora vamos preparar-nos 
para a Taça de Portugal, outro objetivo 
que temos. Queremos ganhar a Taça e 
voltar a ganhar o título para o ano 

FRANKIS CAROI 
rogador do sportin 

Aljosa Cudic (GR) 
Matevz Skok (GR) 
Pedro Valdés (5) 
Pedro Portela (6) 
Claudio Pedroso (4) 
Frankis Carol (5) 
Pedro Solha (1) 
Tiago Rocha (1) 
Carlos Carneiro (3) 
Edmilson Araújo 
Ivan NIkcevic (5, 4 7m) • 
Carlos Ruesga (3, 270_ 
Michal Kopco 
Francisco Tavares 
Janto Bozovic 
Filipe Borges 

HUGO. CANELA 

Sporting,  21; FC 
Porto, 20; ABC, 13; 
Benfica, 7; Belenenses. 
5: SC Horta, 2; Madeira 
SAD e Salgueiros, 1 
'Titulos desde o 

Campeonato Nadonal 
da I divisão de 1951/52 
até à atualidade  

Manisfestações 
de carinho 
dos adeptos 
a Hugo Canela 
que se emocionou 

23-28 
35-2! 
33-27 
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°Aves  garante permanência 
OSanta Clara 

volta à Liga 
anos 

depois' 

Li a 

MOREIRENSE 

AVES [1 

É O PRIMEIRO TENISTA PORTUGUÊS 
A GANHAR O 

ESTORIL  
V. SETÚBAL 

11W 
CHAVES  

ARÍTIMO 

.fr 

nenfica 

O QUE DISSE 

Dragão 
celebrou 

em grande 
a conquista 

do título 
nacional 

VITORIA 
A XISTRA 
©Tudo o que 

se passou depois 
do apito final 
no 'derby' p. 20  a  22 

sportingp  

p a 13 

LEÃO BISA EM FUTEBOL FEMININO E ANDEBOL 
©Guarda-redes  ligou 

ao português  Mário Rui 
e já sabe tudo  sobre 
cidade e clube p.  2  À 

eci p.pt 

POWERED 
BY 
IMAGINATION 
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-> FESTA. Battaglia, Montero, 
Jefferson, Coates, Bryan Ruiz e Acufia 
estiveram juntos no aniversário da 
mulher do avançado colombiano 

SÉRGIO MIGUEL SAN10S/ASF Bruno de Carvalho efusivo na conquista do bicampeonato de andebol 

«Que os atletas 
deem tudo 
o que têm» 
Se não dão, Bruno de Carvalho fica «chateado» 
o Espera mais títulos, o 2.° lugar na Liga e a Taça 

-> JUNTOS. Depois da tensão, Jaime 
Marta Soares, presidente da Mesa da 
AG, esteve ontem no jogo de andebol 
lado a lado com Bruno de Carvalho 

SC' RUO I. SAN I OS/AS 
1.1.08  

~ra 
rims :Aram um... 

rierz 

-> FUTEBOL NO ANDEBOL Em 
dia de folga, Mathieu, Petrovic e 
Ristovski estiveram no João Rocha a 
ver o 'derby' como Benfica 

D. H. 

-> OFERTA. O jovem que se 
emocionou com o golo de Coates no 
clássico com o FC Porto recebeu uma 
camisola de Bruno Fernandes 

Por 

MIGUEL CANDEIAS 

D
OIS títulos de campeão 
nacional num só dia, fu-
tebol feminino [ver pági-
na 34] e andebol [página 
43j, a deixarem Bruno de 

Carvalho eufórico. E a expressar 
essa alegria. «Imaginem o que se -
ria sermos campeões em todas as 
modalidades. Portugal pára, o Mun-
do pára. Isto é a dimensão do Spor-
ting. Este é o nosso projeto: o nos-
so projeto é ganhar, vencer pelos 
nossos atletas, pelo trabalho que 
fazemos, pelas nossas famílias que 
sofrem, pelos sport inguistas», co-
meçou por dizer na Sporting TV o 
presidente leonino, e logo apontou: 
«E ainda temos o hóquei, o futsal, 
o futebol para conseguir conquis-
tar a Taça de Portugal e o 2." lugar. 
Ainda temos mais modalidades para 
conseguirmos alegrias.» 

Bruno de Carvalho prosseguiu 
com juras de amor ao clube e cul-
tura de exigência para os atletas. 
«Somos exigentes ao máximo. Eles 
sabem, respeitam isso e dão tudo o 
que têm e eu não quero mais nada 
a não ser isso: que os atletas deem 
tudo o que têm. Quando não dão 
fico chateado. Quando dão é uma 
emoção muito grande, não só para 
mim mas para 3 milhões e meio de  

pessoas», garantiu no final do jogo 
de andebol com o Benfica (33 27), 
no Pavilhão João Rocha. 

Antes, no Estádio José Alvaia-
de, no final do Sporting, 4- Valada-
res Gaia, 1, já o líder sportinguista 
tinha manifestado a alegria de um 
dia que seria em cheio. «Os sócios 
e adeptos têm de acreditar neste 
projeto, um Sporting cada vez mais 
eclético e vencedor. É o segundo 
ano cia modalidade, o segundo ano 
que somos campeões», lembrou e 
terminou: « Não interessa sé é o 
o 2." ou o 3." ano, se as outras equi-
pas estão mais adiantadas. 'Femos de 
chegar e responder desta forma, 
ser campeões e dar estas alegrias aos 
sportinguistas.» 

Não interessa 
se as outras equipas 
estão mais adiantadas 
(...) Temos de chegar 
e responder desta forma, 
ser campeões 

BRUNO DE CARVALHO 
Presidente do sportinq 
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A6 Uma equipa que quer ganhar não pode sofrer 20 golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/729118

 
06-05-2018 23:57
 
Carlos Resende, treinador de andebol do Benfica, elogiou o seu adversário e não escondeu o seu
desagrado com a prestação da equipa encarnada depois da derrota por 33-27, frente ao Sporting.
 
O Sporting foi a melhor equipa do campeonato. Claro que nos custa dizer, mas quem quer ser
campeão não pode perder jogos em casa , disse o treinador admitindo que a equipa das águias entrou
mal na primeira parte.
 
Uma equipa que quer ganhar não pode sofrer 20 golos . Apesar de terem tentado dar a volta na
segunda parte, os 15 golos marcados não foram suficientes para chegar à vitória, pois faltou
consistência  na equipa, segundo o que disse o técnico.
 
O campeonato não acabou. Temos de continuar a fazer um bom trabalho em termos parciais.
Podemos queixar-nos de nós próprios porque não conseguimos vencer o Sporting nos jogos em casa ,
disse o treinador, acrescentando ainda que, neste momento, o objetivo da equipa de andebol do
Benfica é vencer a Taça de Portugal.
 
Não vencer é sempre negativo. Ganhar a Taça e ficar em segundo lugar é um mal menor, mas não é
algo que me deixa satisfeito. Se ficasse não seria treinador certo para o Benfica , admitiu.
 
Carlos Resende parabenizou ainda o rival pela vitória:  Mais uma vez parabéns ao Sporting e parabéns
ao treinador Hugo Canela pelo excelente trabalho que, mais uma vez, fez .
 
Redação
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É bom saborear o resultado do nosso trabalho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/729108

 
06-05-2018 23:23
 
O treinador do Sporting, Hugo Canela, não escondeu o seu entusiasmo com a vitória da sua equipa de
andebol frente ao rival Benfica (33-27), na 7.ª jornada da fase final do campeonato, referindo:
 
Não há segredos. Há muito trabalho, muitas noites perdidas, muito querer e muita vontade , disse.
 
Quanto à recuperação do clube rival durante o encontro, o técnico considerou ser  algo espectável ,
mas que os seus jogadores deram uma boa resposta.
 
Estávamos a jogar contra uma equipa que lutava pelo título nacional. Fomos muito fortes na defesa e
no ataque fomos muito assertivos , acrescentando ainda:  é bom saborear o resultado do nosso
trabalho .
 
Segundo Hugo Canela, o objetivo do Sporting é ser uma grande equipa europeia admitindo que
possui, na sua equipa,  jogadores com excelentes qualidades  e que  não ficam atrás dos outros .
 
No final, o treinador decidiu não adiantar muito ao ser questionado sobre o seu futuro na equipa de
andebol leonina.
 
Em relação ao meu futuro é algo que vamos ver. Até julho tenho contrato com o Sporting , garantiu.
 
Redação
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1' I I' • • • O DI: • 

VITÓRIA.  O SPORTING 
SAGROU-SE ONTEM 
BICAMPEÃO 
NACIONAL DE 
ANDEBOL DEPOIS DE 
BATER, NO PAVILHÃO 
JOÃO ROCHA, 
O RIVAL BENFICA 
POR 33-27. NO FINAL 
O PRESIDENTE 
BRUNO DE 
CARVALHO VOLTOU.  
A FAZER A FESTA 
COM OS JOGADORES, 
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Após vencer o Benfica
Sporting sagra-se 
bicampeão nacional 
O Sporting revalidou o título nacional de
andebol, ao receber e triunfar sobre o rival
Benfica, por 33-27, na 7.ª jornada do Gru-
po A da fase final do campeonato Andebol
1, quando ainda faltam três para o final.
Com este triunfo, o Sporting torna-se bi-
campeão - feito que já não conseguia des-
de 1980/81 - e, além disso, bate o recorde
de vitórias seguidas do FC Porto da época
de 2015/16, somando a 28.ª seguida.

§andebol
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Depois do voleibol nasemanapas-
sada, o Sporting voltou a conquistar
um campeonato nacional frente ao
Benfica. Ontem foi o de andebol, com
uma vitória por 33-27 na penúltima
jornada da fase final, dando assim o
bicampeonato aos leões, algo que não
acontecia desde 1980/1981. O Spor-
ting passa a contar com 19 títulos de
campeão português, apenas menos
um do que o recordista FC Porto.
Como tambémjávemsendo habitual,
Bruno de Carvalho marcou presen-
çano Pavilhão João Rochae festejou
efusivamente a conquista com todo
o plantel mal soou o apito final.

Sporting volta
a ser bicampeão
37 anos depois

ANDEBOL
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Sporting bicampeão em
andebol e futebol feminino
DESPORTO O Sporting sa-
grou-se, durante a tarde de on-
tem, bicampeão nacional nas
modalidades de andebol mas-
culino e futebol feminino.

Em andebol, os “leões” con-
quistaram o seu 19.º campeo-

nato ao vencer em casa o Ben-
fica, por 33-27, em jogo da 7.ª
jornada da fase final.

No futebol feminino, a turma
leonina alcançou o título ao
vencer o Valadares Gaia por 4-
1 no Estádio José Alvalade.|
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A festa das futebolistas leoninas e o cumprimento entre presidente e treinador de andebol 

ANDRÉ CRUZ MARTINS 

O Sporting festejou ontem mais 
dois títulos de campeão nacional 
nas modalidades na época em cur-
so, com o futebol feminino e o an-
debol ajuntarem-se ao voleibol. 

Primeiro, numa tarde ensolara-
da e com sete milpessoas nas ban-
cadas do Estádio José Alvaiade, a 
equipa de futebol feminino bateu 
o Valadares Gaia por 4-1 ficando 
com mais três pontos do que o 
Sp. Braga, segundo classificado, 
quando falta apenas uma ronda. As 
leoas apresentam vantagem no 
confronto direto com as minhotas 
e asseguraram o segundo título em 
duas épocas, 21 anos depois de au-
sência na modalidade. 

O jogo de ontem até começou 
mal para a equipa de Nuno Cristó-
vão, que se viu em desvantagem aos 
13 minutos. O empate chegaria aos 
35 minutos por Diana Silva, depois 
de uma assistência de Ana Capeta. 
Foi só preciso esperar quatro mi-
nutos para Carole Costa, de cabeça, 
colocaras leoas em vantagem. Logo 
depois, a inevitável Ana Capeta au-
mentou para 3-1 e sentenciou o en-
contro ainda antes do intervalo. 

A segunda parte foi mais calma 
e com poucas oportunidades, mas 
ainda houve tempo para o 4-1, da 
autoria de Carole Costa. 

O Sporting conseguiu o pleno de 
vitórias nas quatro competições 
em que esteve envolvido nesta e na 
época passada, pois aos dois cam-
peonatos juntou umaTaça de Por- 

tugal e uma Supertaça. Na corren-
te temporada ainda poderá ganhar 
a Taça de Portugal, estando para já 
em vantagemnas meias-finais, de-
pois de ter derrotado o Estoril na 
primeira mão, em casa, por 1-0. 

Após o final da partida, Bruno 
de Carvalho desceu ao relvado e 
juntou-se à festa, tendo ainda en- 

tregado as medalhas às jogadoras. 
"Os verdadeiros culpados por este 
sucesso são os sócios e adeptos, 
que acreditam neste projeto de 
um Sporting eclético. Nós só esta-
mos aqui para os servir, com orgu-
lho. Isto é o Sporting Clube de Por-
tugal", referiu, em declarações 
à Sporting1V. 

O treinador Nuno Cristóvão 
agradeceu o apoio da direção do 
clube e dos adeptos. "Ganhar 
é sempre bom e agora é desfrutar. 
O meu muito obrigado a todos os 
que nos têm ajudado", referiu. 

Andebol para fazer pazes 
De noite, foi a vez de o andebol as-
segurar outro bicampeonato e o 
21.0 título de campeão nacional 
para o clube, que assim passou o 
FC Porto como o clube com mais 
troféus. Perante um Pavilhão João 
Rocha quase cheio, os leões bate-
ram o grande rival Benfica por 
elucidativos 33-27. Melhor do 
que isso, desde o tetra obtido en-
tre 77/78 e 80/81 que o Sporting 
não ganhava dois campeonatos 
consecutivos. 

A equipa de Hugo Canela cedo 
mostrou quem mandava, chegan-
do rapidamente aos 5-1 e ao inter-
valo, com 20-15 no marcador, pen-
sava-se que o título estava atribuí-
do, mas afinal o Benfica reagiu 
muito bem e chegou a empatar a 
22. Contudo, a panir daí o Sporting 
disparou sem dar qualquer possi-
bilidade à formação liderada por 
Carlos Resende e isto sob o olhar 
atento de Mathieu, Ristovski e Pe-
trovic, futebolistas leoninos. 

O andebol serviu ainda para 
Bruno de Carvalho e Jaime Marta 
Soares, presidente daAssembleia 
Geral, darem a ideia de que a paz 
voltou em definitivo aAlvalade de-
pois de as principais figuras se te-
rem desavindo após o polémico 
postdo presidente na sequência da 
derrota com oAtlético de Madrid. 

E no fim, o presidente voltou a 
explicar o que espera dos atletas 
leoninos." Quem que deem tudo o 
têm, não peço mais nada, quero 
que deem tudo o têm." 

Bicampeão em futebol feminino 
e andebol. Leão está insaciável 
Troféus. Ano de ouro das modalidades do Sporting, com mais dois títulos que se juntam ao 
voleibol. Futebol feminino campeão na penúltima jornada, andebol ganhou à custa do maior rival 
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andebol

Sporting sagra-se
campeão nacional

O Sporting bateu, ontem, 
o Benfica, por 33-27, em 
partida relativa à 7.ª jor-
nada do Andebol 1. 

Os leões conquistam, 
pelo segundo ano con-
secutivo, assim, o título, 
quando faltam disputar 
ainda três jornadas pa-
ra o final da segunda fa-
se (apuramento de cam-
peão nacional).
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2 
Sporting é bicampeão 
no futebol feminino 
e no andebol 

FUT. FEMININO/ANDEBOL O Spor-
ting festejou ontem o bicampeo-
nato nacional em duas modali-
dades. Primeiro, à tarde, no fute-
bol feminino, ao vencer o 
Valadares Gaia, por 4-1, em jogo 
disputado no Estádio de Alvaia-
de. Já durante a noite, os leões 
celebraram também no ande-
bol, depois de baterem o Benfi-
ca no pavilhão João Rocha por 
33-27. De referir que o Sporting 
não era bicampeão de andebol 
desde 1980/81, somando agora 
19 títulos de campeão - menos 
um que o recordista FC Porto. 
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BENFICA 
Pavilhão João Rocha 

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo 

Fonseca (AA Madeira) 
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O Sporting sagrou-se bicampeão antes de terminar o campeonato e festejou em casa 

AFIGURA 

Aljostdic principiou 
partida como astrif e 
afta. Defendeu sete 
metros, recriaçou lances..  
da seaunda linha 
encarnada e parou os 
pontas, Ficou na retina  
uma estirada em voo e de 
pé em riste. Catorze 
defesas seguraram o 
titulo para o Sporting 

O abraço do presidente 
Bruno de Carvalho acompanhou os últimos ro minutos 
ao lado dos adeptos. Festejou e abraçou os jogadores; 
mais demoradamente, Pedroso e Carneiro, ex-Benfica. 
Kopco pegou no champanhe e o presidente correu para 
evitar um banho. 

,‘t Sporting celebrou um bicampeonato 37 anos depois, mantendo o João Rocha como 
talismã. Benfica fica arredado do título perante o rival que nunca conseguiu bater esta época 

LEAO CONTINUA A REINAR 
SPORTING 

Aljosa Cudic Gr 

Matevz5kok Gr 

Cláudio Pedroso 4 

FrankisCarol 5 

PedroSolha 

PedroVaidés 5 

Ivan Nikeevic 5 

PedroPortela 6 

CarlosCamelro 3 

Tiago Rodia 1 

Carlos Ruesga 3 

Edmilson Araújo 

Michal Kopko nj 

FrandscoTavares nj 

fanico Bozovk nj 

Felipe Borges nj 

Treinador: 
Hugo Canela 

Ao intervalo 18-12  

BENFICA 

Hugo Figueira Gr 

Miguel Espinha Gr 

Alexandre Cavalcanti - 

&Ione Moreira 3 

Pedro SeabQ 1 

Paulo Moreno 2 

João Pah 1 

Davide Cacvalho 9 

Ricattio Pesqueira 

Nuno Grilo 2 

AlesSilva 

Tiago Ferro 

kdo Silva 

AndréAlves 

Arthur Patrianova nj 

Treinador: 
Carlos Resende 

Marcha.05' 4-1,10' 8-4,15' 12-7, 2071S-
10, 25 19-12, 30'20-15, 35'21-19, 40' 22-
22, 45'24-23, 50' 27-24, 55'29-25, 60' 33-
27 

4 EXCLUSÕES 5 

VERMELHOS 

6-7 7 METROS 3-5 

FREDERICO BÁRTOLO 

soo A três jornadas do fim do 
campeonato, o Sporting sa-
grou-se bicampeão nacional 
de andebol ao derrotar o Ben-
fica por 33-27. O leão manteve 
a toada de crença com que aca-
bou a época passada e foi o 
grande dominador da prova. 
SóoBenficapoderiacontrariar 
a festa no João Rocha, mas 
acumulou a quarta derrota da 
temporadaperante a turma de 
Hugo Canela. 

O bicampeonato encerraum 
jejum que durava desde 1981. 
37 anos, portanto, pese embo-
ra os leões reclamarem os tro-
féus de 2005 e 2006, não ho-
mologados pela federação. Os 
leões chegaram à 28.a vitória 
consecutiva e superaram até o 
registo do FC Porto em 2016. 
Cinco vitórias em sete possí-
veis nesta fase final e apenas 
um empate (ABC) e uma der-
rota na fase regular (FC Porto). 
Só oABC estragou, na Superta-
ça, aépoca dominante, susten-
tada até por uma Liga dos Cam-
peões digna tendo em conta os 
anos de ausência e o grau de 
oposição enfrentado. 

Os leões têm agora 19 cam-
peonatos, ficando a um dos 
dragões e ampliaram para dois 
a vantagem em troféus (38-
36). O Benfica, por sua vez, 
continua sem ganhar no João 
Rocha e, menos de uma sema-
na depois, as águias viram o  

JoãoRocha festejarnovo título. 
Bruno de Carvalho referiu a 
importância das modalidades 
e o certo é que tanto voleibol 
como andebol já cumpriram. 

O eterno duelo começou 
com muitos erros dos encama-
dos. Perdas de bola originaram 
um avanço de 5-1. Carlos Re-
sende pediu desconto de tem-
po, reorganizou a equipa e a 
segunda linha encarnada apa-
receu. Ainda assim, o poder de  

fogo do remate de longe dei-
xou o Sporting confortável ao 
intervalo, em vantagem por 
cinco golos. No entanto, o 
Benfica replicou a defesa 
agressiva contrária, fechou 
caminhos e foi incisivo no ata-
que rápido, explorando exem-
plarmente a segunda linha. 
Aos 40', dava-se o 22-22, pri-
meira igualdade desde o come-
ço dapartida, e Hugo Canela já 
solicitou o time-out quando o  

Benfica estava na frente. Por 
pouco, diga-se. O guardião Al-
josa Cudic voltou a brilhar en-
tre os postes e a variação de ti-
ros exteriores deixou os leões 
no controlo. O bom momento 
encamadoquebrouevoltaram 
as falhas técnicas, à medida 
que as exclusões se acumula-
vam. O ataque leonino acele-
rou o contragolpe e fechou o 
jogo em 33-27, seguindo-se 
uma festa imensa. 

CAMPEÕESNACIONAIS 

1951/52 Sporting 1985/86 Sporting 

1952/53 Salgueiros 1986/87 ABC 

1953/54 FC Porto 1987/88 ABC 

1954/55 • 1988/89 Benfica 

1955/56 Sporting 1989/90 Benfica 

1956/57 FC Porto 1990/91 ABC 

1957/58 FC Porto 1991/92 ABC 

1958/59 FC Porto 1992/93 ABC 

1959/60 FC Porto 1993/94 Belenenses 

1960/61 Sporting 1994195 ABC 

1961[62 Benfica 1995/96 ABC 

1962/63 FCPorto_ 1996197 ABC 

1963/64 FC Porto 1997198 ABC 

1964/65 FC Porto 1998199 FC Porto 

1965/66 Sporting 1999/00 ABC 

1966/67 Sporting 2000/01 Sporting 

1967/68 FC Porto 2001102 FC Porto 

1968169 Sporting 2002/03 FC Porto 

1969/70 Sporting 2003/04 FC Porto 

1970/71 Sporting 2004/05 Madeira SAD 

1971/72 Sporting 2005106 ABC 

1972/73 Sporting 2006/07 ABC 

1973/74 Belenense 2007/08 Benfica 

1974/75 Benfica 2008/09 FC Porto 

1975/76 Beienense 2009/10 FC Porto 

1976/77 Belenense 2010/11 FC Porto 

1977/78 Sporting 2011/12 FC Porto 

1978/79 Sporting 2012/13 FC Porto 

1979/80 Sporting 2013/14 FC Porto 

1980181 Sporting 2014/15 FC Porto 

1981/82 Benfica 2015/16 ABC 

1982/83 Benfica 2016/17 Sporting 

1983/84 Sporting 2017/18 Sporting 

TOTAIS 

Belenenses 

Salgueiros e Macieira SAD 
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"É um sonho. 
espero que seja o 
meu primeiro de 
muitos títulos no 
Sporting" 
PedroValdés 
Jogador doSporting 

Hugo Canela agradece o apoio dos adeptos que encheram o Pavilhão João Rocha 

HUGO CANELA Hugo Canela afirmou que o segredo do 
título esteve nas vitórias sobre o rival da Luz 

 

"Bater o Benfica 
deu-nos alento" 

"A conquista do 
bicampeonato é 
mérito do trabalho 
incrível de toda a 
equipa" 
MatejAsanln 
Jogador do Sporting 

"Trabalhámos 
muito. Agradeço 
ao presidente por 
apoiar em todos os 
momentos" 
CarlosRaesga 
Jogador do Sporting 

O Sporting venceu o 
Benfica pela quarta vez 
esta época e agora a valer o 
título nacional, por isso o 
treinador leonino desta-
cou a importância que 
tiveram os dérbis com a 
equipa de Carlos Resende 

••• Campeonato decidido 
frente ao Benfica no João Ro-
cha, antes disso, outras três 
vitórias na Liga sobre os encar-
nados, ainda a vantagem na 
corrida pelo título fruto de 
uma fase final até aqui perfei-
ta somada à supremacia evi-
dente frente às águias: assim 
se sagrou o Sporting campeão 
e Hugo Canela corroborou a 
ideia: "Termos conseguido  

bater sempre o Benfica, e fazê-
lo na Luz, deu-nos alento. Co-
locou-nos em vantagem. Ti-
nha de acontecer uma heca-
tombe para perdermos por 
seis frente ao Benfica no João 
Rocha. O segredo esteve nes-
ses quatro jogos, ainda que 
ganhar no Dragão e ao ABC, 
em Braga, também nos tenha 
lançado." 

"Voltámos ater intensidade 
defensivae fomos iguais anos. 
O Benfica sabia que tinha de 
se apresentar ao melhor nível 
da época. Conseguiu-o a espa-
ços", acrescentou o treinador, 
que elogiou "os bons momen-
tos de ambas as equipas", an-
tevendo ainda o objetivoTaça 
de Portugal: "Já estou apensar  

em como recuperar estes 'des-
graçados' para afinal-fourcom 
o FC Porto." 

Sobre a última época, na qual 
o Sporting partia atrás quando 
pegou na equipa, o técnico re-
cordou: "Esta época depende-
mos sempre de nós. Já há uma 
base.Todos queriamjogar, mas 
cadaumpercebeucomoserútil 
e o seupapel.Equando a equipa 
se apercebeu do seu poten-
cial..." Projetando a próxima 
LigadosCampeões,Caneladei-
xou uma palavra sobre Valdés: 
"Não é fácil convencer um Pe-
droValdés, que vem doAvanca, 
de que pode disputar um jogo 
com o MontpellierAinda para 
mais sendo um`maluco'que no 
ano anterior era adjunto." 

"Quando dão tudo, fico feliz" 

Bruno de Carvalho 

"Há que assumir • 
que o Sporting foi 
a melhor equipa 
no campeonato. 
Parabéns ao Hugo 
C'aneln" 
CarlosItesende 
Treinador do Benfica 

Bruno de Carvalho já 
viu o Sporting cam-
peão em voleibol, 
andebol e agora 
quer mais 

••• Bruno de Carvalho, pre-
sidente do Sporting, voltou a 
festejar no Pavilhão João Ro-
cha. Depois do título nacional 
de voleibol, agora o dirigente 
máximo dos leões celebrou o 
bino andebol. No final do dér-
bi, Bruno de Carvalho lem-
brou que ainda tem mais pro- 

vas para ganhar: "Esta é a di-
mensão do Sporting, este é o 
nosso projeto. Queremos ga-
nhar pelos adeptos, pelas fa-
mílias e que seja para repetir. 
Aíndatemos o hóquei, o futsal 
e, no futebol, ainda temos 
uma Taça de Portugal para 
conquistar". Depois rematou: 
"Amo o Sporting e espero que 
os adeptos estejam orgulho-
sos. Encarnamos a vontade 
dos adeptos e os atletas sabem 
disso e dão tudo o que têm. 
Quando não dão, fico chatea-
do; quando dão, fico feliz." Página 16
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ANDEBOL 

Vitória titulotsao"rbi confirma 1,42 

LEÕES BATEM 
ÁGUIAS E SÃO 
BICAMPEOES 
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Leões celebraram o 19.1  campeonato no pavilhão João Rocha 

Andebol Leões com grande alma e dinâmica fecham conquista do bicampeonato ao primeiro "match point" 

Sporting revalida título 
com triunfo sobre o rival 

Arnaldo Martins 
desporto@in.pt  

► O Sporting revalidou, on-
tem, o titulo nacional, quan-
do ainda faltam três jorna-
das para o termo da fase fi- 

nal. Aos leões bastava um 
triunfo para selara conquis-
ta do 19.° campeonato e, à 
primeira oportunidade, a 
formação de Hugo Canela 
fechou as contas, ao bater o 
Benfica, por 33-27. Foi a  

quarta vitória em igual nú-
mero de jogos sobre o eter-
no rival esta época. Ao in-
tervalo, o Sporting já vencia, 
por 20-15, mas o Benfica 
reorganizou-Se defensiva-
mente na segunda parte,  

tendo conseguido passar 
para a frente (22-23). Após 
um desconto de tempo, o 
Sporting voltou à carga e, a 
dez minutos do fim, já ven-
cia por 27-24, tendo depois 
ampliado a diferença para 
seis golos (33-27). 

Pedro Portela, com seis 
golos, foi o melhor marca-
dor do Sporting, ao passo 
que no Benfica imperou a 
eficácia de Davide Carva-
lho, que assinou nove golos. 

Hugo Canela, treinador 
do Sporting, mostrou-se 
emocionado: "Não há se-
gredos. Há trabalho e noites 
perdidas. Hoje [ontem] é 
Dia da Mãe. A Rita, é o meu 
farol. Quero sempre voltar a 
casa para o meu Martim e 
para a minha Maria". 

O presidente dos leões, 
Bruno de Carvalho, foi um 
dos mais efusivos nos feste-
jos: "Espero que os adeptos 
estejam orgulhosos". 

Carlos Resende, técnico 
do Benfica, mostrou-se de- 

siludido com o resultado: 
"O Sporting foi a melhor 
equipa do campeonato. Ti-
vemos uma má entrada no 
jogo. Uma equipa que quer 
ganhar não pode sofrer 20 
golos". • 

Sporting 33 
Benfica 27  
Local Pa‘nlhão João Rocha, em Lisboa 
Árbitros Duarte Santos e Ricanio Fonseca, 

S
Aljosa Curbc; Pedro Portela SI Carlos 

Camro 3), Franias Cari (5), Tiago Rocha (1). 
Edrri1son Ara* e Pedro Solha (1), Ivan Nivkovic 
(5), Gáudio Pedroso (4), Pedro Valdés (5) e Carlos 

(3). Treinador Hugo Canela 
hfigig Esql1a;  Davide Canralho (0), 

Belone (3), Seabta , MO(E110 (2), Aiexandre 
Cavalcanti (7) e Pais 1), Hugo Figueira (g?, loào 
Seva (1), Grilo (2), Pesqueira. Ales e Ferro 1). 
Treinador Carlos Resende. Ao barral° 20-15 

Grupo A 
RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 

Avanca 23 - 28 ABC 
F. C Porto 35  - 25 Madeira SAO 
Sporting 33 - 22' Bentica  

I Smola' 
1 

59 7 
V 
7 

E O 
O O 

F4 
219-176 

2 Baliu 53 7 5 O 2 206-187 
3 E C Pina 49 7 2 2 3 198-189 
4 All( 48 7 3 1 3 179197 
5 kin 42 7 2 1 4 189-190 
6 Mein SAD 35 7 O O 7 159-199 

PRI5XIMA JORNADA 12-05-2018 
Madeira SAI) r7.00h 5 in 
Ã62 (17.00h . C. Porto  
Benrica 161.00h Avanca  
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Andebol Paz à vista 

União Bruno e Marta Soares juntos 
o Bruno de Carvalho e Jaime Marta Soares, líderes da Di-
reção e da Assembleia-Geral, assistiram juntos ao jogo de 
andebol, entre o Sporting e o Benfica. A relação tensa en-
tre ambos - Marta Soares revelou no início de abril que 
Bruno não podia continuar no cargo -, está desanuviada. 
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Nacional / Sporting - Benfica (Declarações) (editado)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2018

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30676900

 
Andebol: Nacional / Sporting - Benfica (Declarações) (editado)
 
Loading the player...
 
Declarações após o jogo de andebol Sporting-Benfica (33-27) em jogo da sétima jornada da fase final
do campeonato nacional.
 
O conteúdo completo está disponível apenas para Subscritores.
 
Entrar
 
06-05-2018 23:42
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Nacional / Sporting - Benfica (Declarações)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2018

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f34fc6ea

 
LusaÁudio: Andebol: Nacional / Sporting - Benfica (Declarações)
 
Loading the player...
 
Duração total: 04:09
 
Vivos 1 a 3: Hugo Canela, treinador do Sporting
 
Vivos 4 a 7: Carlos Resende, treinador do Benfica
 
O conteúdo completo está disponível apenas para Subscritores.
 
Entrar
 
06-05-2018 23:45
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O Sporting impôs-se ao rival Benfica no campeonato de andebol

Se não tivesse sido ontem, seria num 

dos três jogos que ainda fi cam a faltar 

para o fi m do campeonato nacional 

de andebol. A conquista do título 

de campeão por parte do Sporting 

era, por isso, apenas uma questão 

de tempo. Mas foi frente ao Benfi ca, 

no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, 

que os “leões” confi rmaram que são 

a potência actual no andebol portu-

guês, derrotando os rivais lisboetas 

por 33-27 e sagrando-se bicampeões 

nacionais — feito que já não conse-

guia desde 1980-81.

A tendência recente nos jogos com 

o Benfi ca era claramente favorável 

aos sportinguistas. Isto porque olhan-

do apenas para encontros a contar 

para o campeonato, o último triunfo 

das “águias” aconteceu a 25 de Maio 

de 2013. Desde essa data disputaram-

se 15 derbies com 12 vitórias “leoni-

nas” e três empates...

Sporting de novo 
bicampeão como
há 37 anos

E o início do jogo de ontem mos-

trou, desde cedo, que difi cilmente os 

“encarnados” iriam interromper essa 

série. Aos cinco minutos, o Sporting 

tinha conseguido já uma vantagem 

de quatro golos (5-1), que foi gerin-

do, chegando à vantagem máxima 

de sete golos (18-11).

O intervalo chegou com o Sporting 

a vencer (20-15), mas na segunda par-

te o Benfi ca reagiu e chegou a passar 

para a frente do marcador (23-22). 

Hugo Canela percebeu que tinha de 

fazer qualquer coisa e pediu um des-

conto de tempo que foi providencial. 

Os “leões” voltaram para a frente do 

marcador pouco depois e com uma 

margem confortável de quatro golos 

(29-25), que conseguiriam ainda au-

mentar até aos 33-27 fi nais.

Davide Carvalho, com nove golos, 

foi o melhor marcador do encontro, 

seguido por Cavalcanti (sete). No 

Sporting, Pedro Portela, que está de 

saída para o campeonato francês no 

fi nal da temporada, foi o mais certei-

ro com seis golos.

Com este triunfo, o Sporting bateu 

ainda um recorde de vitórias segui-

das na prova (28) que estava na posse 

do FC Porto desde a época de 2015-16 

e passa a somar 19 títulos de cam-

peão português, apenas menos um 

do que o recordista FC Porto.

Bruno de Carvalho marcou pre-

sença no derby e festejou com a 

equipa. No fi nal lançou desafi os 

aos atletas de outras modalidades 

do clube: “Ainda temos o hóquei, o 

futsal e no futebol ainda temos uma 

Taça de Portugal para conquistar”, 

declarou o presidente do Sporting. 

PÚBLICO/Lusa

NUNO FOX/LUSA

Andebol 

Os “leões” alcançaram um 
feito que já não atingiam 
desde a época de 1980-81 
e ainda fixaram um novo 
recorde no campeonato

28
A vitória do Sporting sobre o 
Benfica foi a 28.ª seguida dos 
“leões” no campeonato, um 
novo recorde que bate o do FC 
Porto de há duas épocas Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 26,20 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 74854226 07-05-2018

M
IG

U
EL

 B
A

R
R

E
IR

A
 

y p 

33 27 
SPORTING BENFICA 
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AUOSA CUDIC 0 0 
PEDRO PORTELA 6 
C. PEDROSO 4 
FRANKIS CAROL 5 
PEDRO SOLHA 1 
C. CARNEIRO 3 
TIAGO ROCHA 1 

1 
1 
O 

O 
O 
O 
2 
O 
1 

H. FIGUEIRA O 
JOÃO SILVA 
TIAGO FERRO 
ANDRÉ ALVES 
R. PESQUEIRA 
NUNO GRILO 
ALES SILVA 

Hugo Canela() 
GIS EXC 

()Carlos Resende 
GIS EXC 

M.SKOKO O 
PEDRO VALDÉS • 5 
MICHAL KOPCO O 
CARLOS RUESGA 3 
E. ARAÚJO O 
I. NIKCEVIC 5 
J. BOZOVIC O 

M. ESPINHA O 
D. CARVALHO 
PEDRO SEABRA 
JOÃO PAIS 
B. MOREIRA 
A. CAVALCANTI 
P. MORENO 

O 
1 
O 
O 
O 

O 
9 

1. 
 

7 
2 

AO INTERVALO: 20-15 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

ÁRBITROS:Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

DANIEL MONTEIRO 

Resumo: FC Porto (20); Sporting (19); ABC 
(13); Benfica (7); Belenenses (5); Salgueiros 
(1); Madeira SAD (1) 

ÚLTIMOS VENCEDORES 
2017/18 Sporting 2012/14 FC Porto 
2016/17 Sporting 2011/13 FC Porto 
2015/16 ABC 
2014/15 FC Porto 

2013/14 FC Porto 

2010/11 FC Porto 
2009/10 FC Porto 
2008/09 FC Porto 

CONQUISTA. João Rocha encheu para aplaudir os campeões 

Sporting bate recorde 
de vitórias consecutivas 
e é bicampeão pela 
primeira vez em 39 anos 

Faltavam ainda dois minutos 
para terminar o dérbi lisboeta mas 
o resultado desnivelado (32-26), 
favorável ao Sporting, fez com que 
a euforia tomasse conta das ban-
cadas. Comum Pavilhão João Ro-
cha completamente em apoteose, 
o grito "bicampeões!" começou a 
efervescer na garganta dos mais 
de 2.500 sportinguistas presentes. 
Por aquela altura, já se tratava de 
uma impossibilidade que o19')  ti-
tulo na modalidade fugisse ao 

BRUNO DE CARVALHO DESCEU 
DO CAMAROTE PRESIDENCIAL 
PARA LIDERAR OS FESTEJOS 
LEONINOS NO RECINTO DE JOGO 

Sporting... bastava olhar para o 
presidente Bruno de Carvalho, 
que a dez minutos da buzina final 
lá fez a caminhada habitual - des-
de o camarote presidencial até à 
primeira fila da bancada central -  

como que se preparando para fes 
tejar tilais um título. E assim foi! 

A buzina soou, o Sporting con-
firmava a vitória sobre o Benfica, 
por 33-27... e a explosão de alegria 
não se fez esperar. O presidente 
dos leões, num claro gesto entu-
siasta, saltou para dentro de cam-
po e agarrou-se prontamente ao 
espanhol Carlos Ruesga. No cen-
tro doterreno formou-se uma ro-
linha com os elementos da equi - 
pa: todos aos saltos, água pelo ar, 
bandeiras a esvoaçar, cachecóis ao 
alto... a euforia apoderou-se do 
universo leonino e, diga-se de 
passagem, razões não faltaram. 

Depois da conquista do voleibol 
na terça-feira e, na tarde de on- 

tem, o futebol feminino ter garan-
tido o bicampeonato, os leões do 
andebol não quiseram ficar atrás e 
também tiveram o seu momento 
de glória. A formação de Hugo Ca-
nela celebrou a 28' vitória conse-
cutiva e deixou para trás o recorde 
de 27 triunfos seguidos do FC Por- 

to, alcançado há duas temporadas. 
Continuando nos registos.históri-
cos, é preciso recuar 39 anos, até 
1978 /79, para se encontrar um bi-
campeonato na história sportin-
guista, na altura era Matos Moura o 
timoneiro dos leões. Os verdes e 
brancos venceriam mesmo nas 
duas épocas seguintes, em1979 / 80 
e 1980 / 81, conqüistando o tetra - 
campeonato. 

A conquista do rival mereceu o 
reconhecimento do Benfica. 
"Quero dar os parabéns ao Spor-
ting, especialmente ao meu colega 
Hugo Canela. Fez um excelente 
trabalho", afirmou o técnico do 
Benfica, Carlos Resende. E agora 
segue-se a Taça de Portugal... o  

NA i.a PESSOA 

"Agora imaginem o que será 
quando conseguirmos ser 
campeões em todas as moda-
lidades. Portugal e o Mundo 
param. Quando os jogadores 
não dão tudo o que têm fico 
chateado, mas quando dão é 
uma emoção muito grande" 
BRUNO DE CARVALHO, 
presidente do Sporting 

"Vencer aqui no Pavilhão 
João Rocha, contra o Benfica, 
é especialmente saboroso" 
RUI CAEIRO, vogal da direção 

"Ainda estou em choque por 
termos conseguido este fei-
to. Fica para toda a vida" 
HUGO CANELA, tr. do Sporting - 

"Este título é para a família 
sportinguista" 
CARLOS RUESGA. Sporting 

"Saio do clube em grande. 10 
anos espetaculares que aca-
bam com o bicampeonato" 
PEDRO PORTELA. Sporting 

"Cumprimos o objetivo, com 
um ambiente maravilhoso." 
FELIPE BORGES, Sporting 

"A equipa está no limite mas 
tem uma alma tremenda" 
CARLOS CARNEIRO, Sporting 

"Atingimos o objetivo. Agora 
vamos focar-nos na Taça" 
FRANKIS CAROL, Sporting 

"Demonstrámos que somos 
a melhor equipa da Liga" 
BOSKO BJELANOVIC, Sporting 

GRUPO A 
jornada 

SPORTING 33-27 BENFICA 

AVANCA 23-28 ABC 

FC PORTO 35-25 MAD. SAD 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D GMGS 

&SPORTING 59 7 7 O O 219-176 

Og BENFICA 53 7 5 O 2 206.187 
Og FC PORTO 49 7 2 2 3 196.189 
0 ABC 46 7 3 1 3 179-187 
0º AVANCA 42 7 2 1 4 169-190 
02  MADEIRA SAD 35 7 O O 7 159-199 - 

Próxima jornada:. 12 de maio 
MADEIRA SAD-SPORTING, ABC-FC PORTO, 
BENFICA-AVANCA 

AUÃO DEMOLIDOR FAZ 

11 S11)11 
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Se, 
MOTO 2 P.47 

> « 
Pinto da  Costa "Até Jesus "4.-11;› , 
telefonou ao Sergio a dar os parabéns.  n.  
Só tem dúvidas quem quiser" 

ESTORIL OPEN  P.24/25 

PRIMEIRO PORTUGUÊS 
A GANHAR O TORNEIO 

a• 

FC Porto 

Sérgio  Conceição 
"Tivemos três grandes rivais 
que deram mais ênfase 
ã nossa vitória" 
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Moreirense Aves 
TRIUNFO EM MOREIRA 
DE CÓNEGOS GARANTE 
PERMANÊNCIA 

AVES A SALVO 

MORORENSE, FEIRENSE4  
P. FERREIRA (JOGA HOJE), ESTORIL 

E V. SETÚBAL EM PERIGO 

ESTORIL 2-1 V. SETÚBAL 

CHAVES  4.1 MARITIMO. P. I3 A Is 
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Uma frescura 
DIFERENTE 
Visite a nossa loja onlit7 -
www.adegaalmeirirn.pt  

rosprut.fv,1 UeEn Co. nind...00 
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SPORTING 

MACHADO FICA ENTERRADO 
Após troca de acusações, 
BdC e Marta Soares 
estiveram lado a lado 
no Pavilhão João Rocha 

RICARDO GRANADA 

Bruno de Carvalho e Jaime 
Marta Soares estiveram ontem 
lado a lado na tribuna do Pavi-
lhão João Rocha, por ocasião do 
dérbi em andebol entre Sporting 
e Benfica, em que os leões se sa-
graram bicampeões. O facto ga-
nha relevo, tendo em conta que 
esta foi a primeira aparição pu-
blica conjunta dos presidentes cia 
Direção e mesa cia Assembleia 
Geral, respetivamente, após a 
crise institucional em Alvaiade. 

Depois do escalar cia tensão en-
tre Bruno de Carvalho e o plantei 
leonino, Marta Soares considerou 
que o líder já não tinha condições 
para continuar à frente do Spor-
ting, exigindo a sua demissão com 
o intuito de "fazer regressar a paz" 
ao clube. Bruno de Carvalho rea-
giu e acusou o presidente da MAG 
de ser "um homem sem defesa  

possível" e um "foco de proble-
mas". Poucas semanas após o su -
cedido, a reaproximação que on -
tem se verificou traduz que o ma -  

chado de guerra foi enterrado, a 
bem cia estabilidade do clube, ten-
do a dupla partilhado momentos 
de boa disposição. Primeiro, na  

tribuna, onde troca-
ram impressões ao lon - 
go do jogo. Houve, até, 
espaço a unia brinca-
deira, quando BdC 
`ameaçou' Marta Soa-
res com um... `caldu--
ço', num contexto to-
talmente descontraído 
e informal. Já no final 
do jogo e na festa cio tí-
tulo leonino, ambos 
desceram à quadra. Foi 
aí que BdC abraçou 

Marta Soares, pegou na sua mão e 
ergueu-a na direção dos adeptos 
por várias vezes, símbolo de um 
novo tempo de paz. o 

HUMORE FESTA. 
Marta Soares e Bruno 
de Carvalho viram 
juntos o dérbi de 
andebol e acabaram a 
celebrar o título, com 
BdC a 'puxar' o líder da 
MAG para as fotos e a 
festa. Pelo meio, uma 
ameaça de 'agressão' 
obviamente encenada. 
Amigos como dantes 
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JOAO 
SOUSA 
OURO: Fez história no 
Estoril Open, conquis-

tando o título ATP da carreira. O vimara-
nense vai dar um salto no ranking e conti-
nua a cimentar o lugar como o melhor te-
nista português de sempre. [págs. 24/25] 

CARLOS 
PINTO 
BRONZE: O Santa Clara 
está de volta à La Liga ao 

fim de is anos. Muito mérito de um treina-
dor discreto e eficiente, mais um que não 
precisa do canudo para mostrar toda a sua 
competência. [pág. 29] 

NUNO 
PINTO 
LATA Tarde infeliz do 
lateral-esquerdo do V. Se-

túbal, a cometer dois erros que determina-
ram a derrota da sua equipa. Os sadinos es-
tão encostados às cordas na luta pela per-
manência. rpág.151 

AtribUídas porSérgio Krithinas 

HUGO 
CANELA 
PRATA O Sporting sa-
grou-se bicampeão na-

cional de andebol, novamente sob o co-
mando do treinador de 38 anos. O renasci-
mento do leão também se faz com estas 
conquistas. [pág. 39] 
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Sporting sagra-se bicampeão de andebol
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O Sporting, que não conseguia dois títulos consecutivos desde 1980/81, passa a somar 19 títulos de
campeão português. O Sporting revalidou este domingo o título nacional de andebol, o 19.º do seu
historial, apesar de ainda faltarem três jornadas para o fim do campeonato, ao vencer Benfica, por 33-
27. Depois de chegarem ao intervalo a vencer por 20-15, os 'leões' confirmaram o triunfo que lhe dá o
título, ao somar 59 pontos, mais seis do que o Benfica. O Sporting, que não conseguia dois títulos
consecutivos desde 1980/81, passa a somar 19 títulos de campeão português, apenas menos um do
que o recordista FC Porto. Bruno de Carvalho, presidente sportinguista, voltou a descer ao recinto de
jogo, festejando com os jogadores e equipa técnica, tal como aconteceu na final do 'play-off' de
voleibol, também arrebatado pelos 'leões' sobre as 'águias'.
 
Teresa Alves com Lusa
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