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Destaques no desporto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a61eddea-c2d5-4eff-9e27-

9160f99af9e5&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- Sérgio Conceição tenta desvincular-se do Nante para assinar pelo FC Porto;
- O Benfica está interessado em André Moreira;
- No Andebol, decide-se hoje o Campeonato Nacional.
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Com mais 
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&rega do mesmo 

mais desporto 

ANDEBOL  NACIONAL 

Hoje há campeão! 
Conselho Técnico da FAP indeferiu protesto do FC Porto ao jogo da Luz 

o Sporting conquista campeonato se vencer o Benfica em Odivelas 

o 
o 

TURBILHÃO BOM 

Tem sido um turbilhão de 
emoções, mas um bom turbilhão. 
Querer muito às vezes desvirtua o que 
fazemos. Podemos perder a cabeça 
por querer multo. Isto é uma balança: 
se tivermos só coração não é bom, se 
tivermos só cabeça também não... A 
Ideia é tentar encontrar um equilibrio 
entre as duas coisas. A equipa tem de 
ser disciplinada, não sair do seu jogo e 
acreditar no que tem feito 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

PARA NÓS E PARA TODOS 

Este é o último jogo do 
campeonato e queremos ganhar. 
Queremos que acabe bem para nós e 
para todos e tentaremos dar o máximo. 
Vai ser um jogo muito complicado, com 
uma grande equipa, uma equipa de 
grandes valores e tecnicamente de 
grande nível. Trabalhamos para ganhar 
todos os jogos, desde o primeiro até ao 
último, e este não será exceção 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do senti« 

rem a paiivra  

NÓS E O BENFICA 

Não gosto mesmo nada de 
depender de terceiros para sagrar-me 
campeão nadonal e acho que é a 
primeira vez na carreira em que estou 
nessa situação. Estamos dependentes 
de um bom resultado do Benfica e, para 
eles, um bom resultado é o empate ou a 
vitória Infelizmente, estamos neste 
ponto. Adura de tudo, o nosso 
pensamento é ganhar o jogo com o 
Águas Santas 

HUGO LAURENTINO 
cnarda-redes doire porto 

CA=1111.1111.DÁRIO 
-›  Grupo A 10.* Jornada (úttima)  4  Hoje 

Sportkm-Benfica 19.30 h 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa 
FC Porto-Águas Santas 19.30 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 
ABC-Madelra SAD 19.30 
Pavibão Flávio Sá Leite, em Braga 

por 

HUGO COSTA 

O
título do Andebol 1 deci-
de-se hoje: o Conselho 
Técnico da Federação de 
Andebol de Portugal 
(FAP) indeferiu o protes- 

to do FC Porto após a derrota na Luz 
perante o Benfica, por 27-28. 

Segundo comunicado daquele 
órgão, «analisados os fundamen-
tos do protesto, as declarações dos 
delegados ao jogo, dos árbitros e 
outras evidências factuais, con-
cluiu, por unanimidade, não 
existirem fundamentos 
para o protesto, pelo 
que este é indeferido e 
confirmado o resul-
tado final do jogo 
com a vitória do S. L. 
Benfica, pelo resul-
tado de 28 a 27». Um 
indeferimento que já 
mereceu reação da 
parte do FC Porto, que 
anunciou a intenção de re-
correr para o Conselho de Jus-
tiça da FAP. 

Assim, nesta 10.2  e última jorna-
da do Grupo A do Andebol 1, o dér-
bi de Lisboa pode decidir o título a 
favor do Sporting — atualmente com 
mais um ponto que o FC Porto —, sa-
grando-se campeão nacional caso 
vença o Benfica. Porém, os portis-
tas estão também em posição de re-
cuperar o cetro nacional, ainda que 
dependentes de terceiros: basta que 
o Benfica vença os leões e os azuis e 
brancos assinem vitória perante o 
Águas Santas! Tudo para decidir, 
pois, a partir das 19.30 de hoje! 

Com as incertezas do campeo-
nato divididas entre as cidades do 
Porto e Lisboa, resta a certeza de que 
o novo campeão nacional da tempo-
rada 2016/17 não terá direito a rece-
ber a taça nem as respetivas meda-
lhas, a exemplo do sucedido há três 
anos, por exemplo, quando o FC Por-
to venceu o hexacampeonato. Na 

Os bilhetes para odérbi lisboeta, dispu-
tado no Muitiusosde Odivelas, casado leão 
pata a receçãoao Benfica, tinham preços di-
ferentes consoante a aquisição fossefeita 
pelos sódos do Sporting — quatro euros— 

altura, com o título do Andebol 1 a 
ser disputado no formato de Grupo 
A, como agora, só mais tarde os por-
tistas receberam o troféu. Porém, de 
2014 a 2016, como formato de play-
-off e a garantia de que o troféu se-
ria atribuído nesse encontro, FC Por-
to e ABC receberam-no mesmo! 

A explicação da Federação de An-
debol de Portugal surge em forma de 
comunicado, no qual se socorre do 
artigo 14 do Título 8 do Regulamen-
to Geral: «Homologação de provas: 
1- Sem prejuízo do disposto no nú- 

OS CENÁRIOS DO TÍTULO 

SPorthig • 
O 1. É campeão se vencer o Benfica 
O 2. É campeão se fizer o mesmo 

resultado que o FC Porto 

ou do Benfica — seis — mas esta circuns-
tância não impediu que os ingressos es-
gotassem, ontem, em duas horas e meia, 
uma vez iniciada a venda Já no Dragão Cai-
xa, os preços variam entre os dois euros 

mero seguinte, a homologação das 
provas efetuar-se-á no prazo de 
10 dias, contados do seu respetivo 
termo, salvo nos casos em que 
existam pendentes reclamações ou 
protestos sobre o resultado de qual-
quer jogo. 2 - Nas provas disputa-
das por fases, a homologação será 
efetuada no prazo de 48 horas con-
tadas a partir da hora fixada para 
o início do último jogo». 

Em resumo, taças e medalhas 
para o campeão só nos próximos 
dois dias. 

RUI RAIMUNDO/ ASF 

FC Porto 

O 1. É campeão se vencer o Águas 
Santas e o Sporting não vencer o 
Benfica 

O 2. É campeão se fizer melhor 
resultado que o Sporting 

para os sócios portistas e os cinco para 
público. Os fãs da equipa podem adquirir 
os ingressos na Loja do Associado, FC Por-
to Stores e Papelaria Calin e ainda no pal- 
co do jogo durante o dia de hoje! H. C. 

Jogos do título a vários preços 
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AGENDA 

HOJE- 

FUTEBOL 
10h00 • 
Treino da seleção nacional 
sub-21 de preparação para 
o Campeonato Europeu, 
na Cidade do Futebol, Oeiras. 

AMANHA 

ANDEBOL 
21h00 
Arsenal-São Mamede, grupo B 
da fase final, em Braga. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda cmjomal.pt 
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ANDEBOL 

HOJE HÁ 
FESTA 
DO TÍTULO 
e  Sporting ou FC Porto, um 
deles faz hoje a festa de cam. 
peão nacional. Os leões, à 
frente na classificação por 
um ponto, dependem so-
mente de si próprios à entra-
da para a última jornada. Re-
cebem hoje (às 19h30, no 
Pavilhão Multiusos de Odi - 
velas) o Benfica, pelo que es-
tão a um triunfo do titulo (ou 
resultado igual ao dos dra-
gões, que recebem o Águu 
Santas, à mesma hora). O FC 
Porto viu ontem ser rejeita-
do o recurso do jogo que per-
deu com o Benfica (27-28). • 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

A última jornada do campeonato
nacional Andebol 1, que nos
jogos Sporting-Benfica e FC
Porto-Águas Santas  [com início
simultâneo hoje às 19.30 horas]
decide o título nacional, tem  no
ABC/UMinho-Madeira Sad, em
Braga, a corrida, ao sprint, para
o quarto lugar.

A quarta posição garante aces-
so à Taça Challenge, mas tam-
bém a quinta o deve permitir. Só
se o Avanca ganhar a Taça de
Portugal, o que parece pouco
provável, é que o quinto lugar
não dará acesso à Europa.

Em vantagem na corrida pela
quarta posição, os madeirenses
apresentam-se em Braga com 47

pontos, mais um do que os aca-
demistas. Em caso de um possí-
vel empate, o ABC/UMinho
queda-se pelo quinto lugar.

“Este modelo competitivo, à
partida, não reunia consenso.
Dir-se-ia que o campeonato não
seria tão competitivo.  Mas vai
ser decidido no último dia em
dois pavilhões. Há uma equipa,
que é o Sporting, a depender só
de si, mas a verdade é que há
duas equipas a poderem ser
campeãs e na última jornada
também se decidirá quem será o
quarto e quem será o quinto”,
comentou Carlos Resende, o
treinador do ABC/UMinho. 

Ao fazer a antevisão para este
último encontro do clube braca-
rense em casa nesta época, o
treinador considerou que “feliz-
mente ou infelizmente,  estamos
apenas nesta decisão [quarto ou
quinto] e aquilo que nós temos é
de ultrapassar nesta recta final,

na última curva, o adversário
que vai à nossa frente”.

“Ainda vamos a tempo de me-
lhorar e procurar na recta final
ultrapassá-los, vencendo-os”,
adiantou. Questionado sobre
a gestão da condição física dos
jogadores, tendo em conta  a
proximidade deste jogo com a
‘final-four’ em Fafe, da Taça de
Portugal — os academistas vão
defrontar no sábado, o FC Porto,
Carlos Resende respondeu que
“é preferível jogar cansado mas
bem disposto do que jogar des-
cansado e mal disposto”.

Salientou que julga “importan-
te para o lançamento da Taça
procurarmos vencer este jogo”.  

O jogo ABC-Madeira SAD vai
ser apitado pela dupla Ruben
Maia/André Nunes, de Aveiro.

ABC/UMinho recebe Madeira 
em luta pelo quarto lugar
HOJE ÀS 19.30 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho precisa de vencer o Madeira SAD
para terminar Andebol 1 na quarta posição.

FLÁVIO FREITAS 

Sameiro Araújo, vereadora do Desporto, presente em sessão para escolas

Sábado
AC Fafe recebe 
Arsenal da Devesa na
luta pela permanência
Sábado, às 21 horas, no Pavilhão
Municipal de Fafe, o AC Fafe
recebe o Arsenal da Devesa, na
11.ª jornada do Grupo B. Este
grupo define a classificação do
7.º ao 14.º. 
A 11.ª das 14 rondas, que tem o
S. Mamede, 20 - Avanca, 28 já
antecipado, conta também sába-
do com os encontros Boa Hora-
SC Horta e ISMAI-Belenenses. 
Este grupo termina com a ronda
14 no dia 18 de Junho. Descem
os dois últimos, encontrando-se
nessa situação Arsenal da
Devesa (34 pontos) e S. Mamede
(30). Acima da linha de água es-
tão Avanca (54), Boa Hora (48),
Maia/ISMAI (44), Belenenses
(43), Fafe (40) e SC Horta (36).

§grupo B

lll
“O Madeira tem feito uma
excelente fase final.  
Mas para nós é
importante conseguirmos 
a vitória, porque isso faz
com que consigamos o
quarto lugar. Não era o
lugar desejado, mas neste
momento é o melhor
lugar possível. Por isso,
acredito que faremos tudo
para vencer e
conseguirmos mais um
lugar, que é o quarto.
Acho que vai ser um bom
jogo e espero que saiamos
vitoriosos”.

DARIO ANDRADE
jogador do ABC/UMinho

O Andebol 1 tem hoje 
a última jornada do
Grupo A com  decisão do
título centrada no jogo
Sporting-Benfica, onde
os ‘leões’, na frente com
59 pontos,  recebem o
terceiro com 52. 
No FC Porto-Águas
Santas, o segundo
classificado com 58 
pontos mede forças com 
o sexto com 43.

+ hoje

lll
O Conselho Técnico da
Federação de Andebol de
Portugal, em reunião de
segunda-feira, analisou o
protesto do FC Porto, após
derrota na Luz concluindo,
por unanimidade, não
existirem fundamentos ,
pelo que este é indeferido e
confirmado o resultado final
do jogo com a vitória do
Benfica, por 28-27.

Página 5



A6

  Tiragem: 70000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 4,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69765186 31-05-2017
ANDEBOL

FCP apresenta
protesto
OFCPorto recorreupara oCon-
selhode Justiça da Federaçãode
Andebol dePortugal (FAP) pelo
indeferimentodoprotesto relati-
vamenteao jogocomoBenfica,
noqual perdeu a liderança, na
penúltima jornadadaprova.
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111  A  Ac a dém ic a 
disputa, sábado, pelas 
20H00, o jogo decisi-
vo que vai determinar 
se sobe à 2.ª Divisão do 
campeonato nacional de 
andebol. Na última jor-
nada do campeonato vai 
defrontar o Académico do 
Porto, adversário direto 
que luta, igualmente, pelo 
3.º lugar da Zona Norte 
da 3.ª Divisão, última po-
sição que dá acesso à 2.ª 
divisão.

A Académica venceu, em 
Ermesinde, no passado 
sábado, a equipa do San-
tana, por 30-28, dando 
assim um passo decisivo 
rumo à subida divisão, 
benefi ciando também do 
empate do Feirense no 
terreno do Académico do 
Porto.

Segundo comunicado, 
foi um jogo dif ícil, em 
que o Santana esteve 
quase sempre por cima 
até a Briosa, num último 

esforço, conseguir virar o 
jogo nos últimos minutos 
e assegurar a vitória.

Artur Duarte com 13 go-
los (concretizou todos os 
oito livres de sete metros 
de que dispor), Diogo Fei-
jó com seis golos e Diogo 
Carvalho com cinco golos 
destacaram-se no ataque, 
onde predominou uma 
dinâmica coletiva muito 

positiva que apenas pecou 
um pouco no momento 
da concretização. Na de-
fesa voltou a mostrar-se a 
habitual solidez e entrea-
juda que caracterizam a 
equipa.

O jogo decisivo, no pró-
ximo sábado, está mar-
cado para as 20H00, no 
Pavilhão 1 do Estádio Uni-
versitário.

Andebol Académica disputa 
subida de divisão no sábado 

DR
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Adérito Esteves

“Com lágrimas nos olhos e um
sorriso no rosto”. É desta forma
que Ulisses Pereira diz sair do
S. Bernardo, após três anos
como treinador, que culmina-
ram com a subida ao escalão
máximo do andebol português.
Porém, se por um lado o ob-
jectivo alcançado redundou na
maior emoção que Ulisses Pe-
reira viveu de “rosa ao pei to”, a
exigência de orientar uma equi -
pa na 1.ª Divisão Nacional, é
considerada incompatível com
as funções de seleccionador
nacional feminino que, até
agora, davam para conciliar. Na
hora da despedida, Ulisses Pe-
reira confidência que “é muito
difícil deixar o S. Bernardo”.
“Mas, acima de tudo é muito
difícil deixar estes atletas”, ga-
rante nesta conversa mantida
com o Diário de Avei ro, onde
comenta as semelhanças com
situação vivida quando deixou
as seniores do Alavarium.

Diário de Aveiro: Há três
anos, quando anunciou que
iria deixar o Alavarium, uma
das frases que me disse foi
“gosto de entrar sem ondas
e sair quando as pessoas es-
tão felizes”. O cenário repe -
te-se agora com a saída do S.
Bernardo.
Ulisses Pereira: (risos) É mes -
mo isso, eu gosto de levar a fe-
licidade às pessoas. Quando saí
do Alavarium não foi uma de-
cisão fácil - sair após o bi-cam-
peonato -, mas sentia que pas-
sava a ser um clube apetecível
para treinar e para os adeptos
acompanharem. E com o S.
Bernardo acontece a mesma
coisa. Cheguei quando o clube
não atravessava um momento
fácil, tinha acabado de chegar
uma junta directiva - que fez
um excelente trabalho ao re-
gressar às origens do clube, e
sem querer dar passos maiores
do que a perna. E agora, três
anos depois, e com o clube lá
em cima, acho que é hora certa
de sair. Toda a gente está feliz, o
clube vive um clima de euforia
com a subida à 1.ª Divisão, já há
jogadores a querer vir jogar

para o S. Bernardo, jogámos
com mais de mil pessoas no pa-
vilhão e acho que a felicidade é
mesmo o termo. O meu sonho
é mesmo fazer as pessoas feli-
zes no desporto, que acho que
serve para isso. Saio de cons-
ciência tranquila e a sentir que
a felicidade ficou no clube.

E não gosta de prolongar es -
ses sentimentos de felici-
dade?
Não é isso. Os casos são dife-
rentes. No Alavarium tinham
sido 12 anos, as jogadoras só ti-
nham tido um treinador e era
mesmo muito tempo. No S.
Bernardo, se não fosse o facto
de estar com a selecção sénior
feminina, certamente que eu
continuaria. Até porque o pro-
jecto que me foi apresentado
para a próxima época agrada-
me. Não é feito de megaloma-
nias, porque o clube não tem
dinheiro para isso, mas é um
bocadinho mais ambicioso, a
poder proporcionar algo mais
aos jogadores, o que é impor-
tante numa 1.ª Divisão.

Não é possível continuar a
conciliar as duas funções?
Isto é quase como ter de esco-
lher entre o meu clube e o meu
país e, nesse caso, tenho mes -
mo de escolher o meu país. Não
há outra opção. Já foi sendo
muito difícil, porque além de
seleccionador nacional, sou
coordenador de todas as selec-
ções femininas, e a 1.ª Divisão é
muito mais exigente. E quem
não achar que é mais exigente
é porque anda enganado (risos).

Vai ficar apenas a trabalhar
para a Federação Portugue -
sa de Andebol (FPA)?
Sim, vou ficar só com a selec-
ção. Tenho mais um ano de
contrato, mas a ideia é ficar
mais três, embora isso não es-
teja 100% definido. Quero aju-
dar o S. Bernardo nesta transi-
ção, e seja quem for o treinador,
estarei disponível para ajudar.

Isso quer dizer que não volta -
rá a treinar um clube enquan -
to estiver na FPA?
Essa pergunta é difícil. Mas

penso que na 1.ª Divisão não é
possível. No próximo ano só
irei treinar a selecção, isso é
ponto assente. No futuro, não
posso dizer que não. Mas acho
que se treinasse na 1.ª Divisão
acabaria por não estar a fazer
bem um dos papéis. Ser selec-
cionador não é só estar nos es-
tágios e nos jogos, além de ob-
servar os jogos dos clubes. Eu
gosto muito de ir aos clubes -
tenho ido a alguns da 2.ª Divi-
são - e na próxima época que -
ro ir aos treinos das equipas da
1.ª Divisão frequentemente pa -
ra fazer algo ainda mais próxi -
mo. Porque o andebol femini -
no precisa. Portanto, ser selec-
cionador e treinador de uma
equipa da 1.ª Divisão, para mim
não dá. Se daqui a uns anos
surgir a hipótese de treinar
nou tra divisão, não sei. Não é
que eu esteja a pensar nisso,
porque não estou, mas isso po-
dia ser possível, como foi no S.
Bernardo.

Há também a vontade de sair
quando está por cima?
No Alavarium eu sabia que saía
por cima, por mim, mas tam-
bém pelo clube. Mas neste caso
não tem nada a ver com isso.
Este é um clube que respira an-
debol e três anos não é muito.
O terceiro ano trouxe sucesso,
mas acho que os próximos po-

dem trazer mais, embora na 1.ª
Divisão o objectivo teria de ser
sempre não descer. Acho que
não tinha esgotado minima-
mente o meu prazo, dá-me
muito gozo trabalhar com estes
atletas e, provavelmente, se não
tivéssemos subido eu não sai-
ria. Mas isso não tem a ver com
querer sair em alta, é mes mo
porque é impossível conciliar
as duas coisas.

Não esgotou o prazo mas
sen te que cumpriu a sua mis-
são no clube?
Completamente. Eu sou um
treinador que não se emociona
muito no banco, mas o jogo em
que conseguimos a subida foi
muito emocionante. Este é um
clube que, sentimentalmente,
diz-me muito. Eu joguei muitos
anos lá, no vídeo dos 40 anos
do clube a primeira foto que
apareceu foi a do meu avô e do
meu pai e, saber que faço parte
da história do clube como o
treinador que levou o S. Bernar -
do à 1.ª Divisão, é um sentimen -
to especial. Como jogador já ti-
nha pertencido à história do
clube, mas é diferente conse-
gui-lo como treinador.

Neste período, foi também o
coordenador da formação do
clube. Conseguiu os resulta-
dos que pretendia?

Mudámos algumas coisas, mas
eu gostava que a mudança ain -
da tivesse sido maior. Acho que
o S. Bernardo pode, no futuro,
vir a ser um clube ainda mais
forte. Este ano estamos na fase
final de iniciados, nas seis me-
lhores equipas, com uma ge-
ração que vai dar que falar. Há
muito tempo que eu não me
entusiasmava com jogadores
tão bons, mas o trabalho na for-
mação só se vê a médio/longo
prazo. Poderia ter sido melhor?
Sim, mas os clubes aqui à volta
também trabalham melhor e o
S. Bernardo tem muito mais
concorrência hoje do que tinha
há 10 ou 20 anos. Eu estou con-
tente, mas ainda há um longo
caminho a percorrer e espe-
rava ter feito um pouco mais.
Mas lá está, a minha falta de
tempo também se fez sentir aí,
e sinto que não me entreguei à
formação com aquela presen -
ça que devia ter tido.

Qual é a marca do Ulisses Pe-
reira que fica no S. Bernardo?
A disciplina. Os jogadores per-
ceberam que o treinador não
precisa de berrar para ser res-
peitado. E alma. Eu não acre-
dito em equipas sem alma e
quem viu esta equipa a jogar
sentia isso. Na semana passada,
em Santo Tirso, o Albano [Lo-
pes], que é o jogador mais ve-

lho, pediu-me para falar ao in-
tervalo. E aquilo foi tão como-
vente, teve tanta alma, que qua-
tro ou cinco jogadores chora-
ram ao intervalo. Com o [Tiago]
Portas, que também é dos jo-
gadores mais antigos, a dificul-
dade que eu tive com ele no jo -
go da subida foi que nos últi-
mos cinco minutos ele estava
a jogar e a chorar em campo. E
quando um treinador tem jo-
gadores que deixam a alma e a
pele em campo, estas coisas
acontecem. Os jogadores da
formação sentem que não há
equipa que se entregue mais
do que os seniores. Essa é uma
marca identitária.

Na construção das equipas
foi notória a preferência por
jogadores que conheciam o
clube.
Sim, essa foi uma preocupação,
mas também uma necessidade.
Porque é muito difícil, sem di-
nheiro, como aconteceu estes
anos, convencer alguém que
não fosse de Aveiro - fosse de
Espinho ou do Porto - a jogar
no S. Bernardo. É mais fácil
convencer jogadores que já
passaram pelo clube e sabem
o que é jogar aqui, com o pú-
blico a apoiar, num clube que
respira andebol. Para o ano se -
rá mais fácil, porque todos têm
a ambição de jogar na 1.ª Divi-
são, mas neste período era a
única forma que tínhamos para
os jogadores virem.

Bem diferente da realidade
do passado do clube.
Sim. Como jogador, estive nas
duas subidas mais recentes, na
década de 90, e a grande dife-
rença para esta é que na altura
nós recebíamos muito bem.
Muito bem, mesmo, como hoje
ninguém paga na 2.ª Divisão e
poucos pagam na 1.ª. E agora o
feito é maior porque ninguém
recebia nada. É preciso “lutar”
com as famílias e, como trei-
nador, também temos de saber
lidar com isso. Por isso esta su-
bida tem um sabor especial. E
ter chegado a um clube que
queria recomeçar e deixá-lo lá
em cima foi mesmo emocio-
nante. |

Ulisses Pereira deixa o S. Bernardo
com missão cumprida e misto de emoções
Entrevista Treinador aveirense deixa o clube após a subida à 1.ª Divisão Nacional, considerando impossível conciliar
a liderança técnica da equipa com as funções de seleccionador nacional de seniores femininos

Ulisses Pereira conduziu o S. Bernardo à 1.ª Divisão após três anos de grande intensidade emocional

RICARDO CARVALHAL
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A SIR 1.º de Maio alcançou a
subida à 2.ª divisão nacional de
seniores masculinos, ao vencer
na deslocação a Mafra, por 22-
29. Apesar de ainda faltar uma
jornada para terminar a se-
gunda fase da 3.ª divisão na-
cional, a equipa de Picassinos
tem a garantia de terminar
numa das três vagas de subida
da zona 2. Foi o alcançar de um
objectivo que há vários anos
fugia à SIR 1.º de Maio.

Em Mafra, a forte falange de
apoio da SIR começou por ga-
nhar o jogo ainda antes deste
começar. Depois, dentro de
campo, os atletas de Picassinos
não deixaram os seus créditos
por mãos alheias e desde muito
cedo foram ganhando uma
vantagem que fazia acreditar
cada vez mais que a viagem de

regresso à Marinha Grande se-
ria em ambiente de festa.

A meio da primeira parte a
SIR já vencia por sete golos de
vantagem (9-2). Depois foi ge-
rindo a diferença e conse-
guindo contrariar as tentativas
de reacção da equipa local,
chegando ao intervalo a ga-
nhar por 13-10. No final, a van-
tagem de sete golos foi reposta
(29-22). Seguiram-se momen-
tos de grande festa marinhense

em Mafra com o alcançar de
um sonho que, época após
época, vinha sendo adiado. A
festa depois prosseguiu em Pi-
cassinos e daí seguiu para a
Marinha Grande.

No próximo sábado, pelas
18h00, a SIR 1.º de Maio recebe
o Lagoa, na última jornada,
ond e a equipa orientada por
Rui Rito pretende juntar a vi-
tória à festa de consagração da
subida.|

SIR 1.º de Maio sobe à 2ª divisão
nacional em masculinos

Jogadores fizeram a festa após vitória em Mafra

SIR
Andebol
3.ª divisão nacional
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Madeira SAD fecha 
temporada em Braga 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A última jornada da fase final do 
campeonato nacional da I Divisão 
de seniores masculinos de ande-
bol, leva os madeirenses do Madei-
ra SAD até Braga, onde, a partir 
das 19h30 de hoje, disputam o der-
radeiro jogo da temporada, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite frente ao 
ABC. Uma partida marcada pela 
despedida do título por parte da 
formação de Braga, mas também 
pelo fecho de um ciclo de alguns 
andebolistas ao serviço do Madei-
ra SAD - Hugo Rosário e Nuno Sil-
va vão mesmo vestir na próxima 
época a camisola do adversário 
desta noite, enquanto Fábio Maga-
lhães, depois de uma época fantás-
tica ao serviço dos madeirenses vai 
para França actuar na II Divisão. 

Neste encontro, os madeirenses 
tentam segurar o quarto lugar na ta-
bela classificativa, precisamente na 
frente ao ABC que só mesmo ven-
cendo o Madeira SAD pode termi-
nar a época atrás dos 'grandes'. Para 
o Madeira SAD o desafio está pois 
lançado, numa época em que de 
novo com recursos e soluções mais 
curtas, a equipa conseguiu um lugar 
na fase final e com a Europa prati-
camente garantida, pelo menos 
desportivamente. 

Sporting ou FC Porto? Um será 
campeão 
Nesta última ronda, registe-se os 
encontros que vão determinar o 
novo campeão nacional. O Spor-
ting recebe o Benfica e se ganhar 
fica com o título de campeão na-
cional. O FC Porto recebe o Águas 
Santas e ficará à espreita do que vai 
acontecer em Lisboa. O Benfica já 
fora da luta pelo título ficará pois 
ligado à entrega do título a um dos 
seus rivais. 

Refira-se ainda que o Conselho 
Técnico da Federação de Andebol  

de Portugal (FAP) indeferiu on-
tem, por unanimidade, o protesto 
interposto pelo FC Porto, consi-
derando não existirem funda-
mentos, e confirmou a vitória do 
Benfica, por 28-27, na penúltima 
jornada do campeonato. 

O FC Porto, que entregou a lide-
rança do campeonato nacional à 
entrada para a penúltima jornada 
ao Sporting, precisamente com a 
derrota frente ao Benfica, por 28-27,  

reclamava por alegados erros de ar-
bitragem no encontro com os 'en-
carnados', no Pavilhão n.° 2 da Luz. 

Os portistas defendiam que foi 
anulado um golo a Alexis Borges, a 
poucos segundos do fim, que os co-
locaria a vencer por 28-27 - na se-
quência da jogada o Benfica chegou 
à vantagem - e que, posteriormente, 
Rui Silva foi travado em falta sem 
que tivesse sido marcado livre de 
sete metros. 

Madeira SAD despede-se da temporada actuando com o ABC. 

Página 11



A12

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 16,50 x 5,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69767245 31-05-2017
andebol: Jogo com o Benfica

Federação indeferiu protesto do FC Porto
O Conselho Técnico da Federação de Andebol de Por-
tugal indeferiu, por unanimidade, o protesto interpos-
to pelo FC Porto, considerando não existirem funda-
mentos, e confirmou a vitória do Benfica, por 28-27, 
na penúltima jornada do campeonato. O FC Porto, 
que entregou a liderança do campeonato ao Spor-
ting, precisamente com a derrota frente ao Benfica, 
por 28-27, reclamava por alegados erros de arbitra-

gem no encontro com os "encarnados", no Pavilhão 
n.º 2 da Luz. Os portistas defendiam que foi anulado 
um golo a Alexis Borges, a poucos segundos do fim, 
que os colocaria a vencer por 28-27 – na sequência da 
jogada o Benfica chegou à vantagem – e que, poste-
riormente, Rui Silva foi travado em falta sem que ti-
vesse sido marcado livre de sete metros.

O FC Porto já anunciou que vai recorrer da decisão.
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 pedro vieira da silva 

O
ABC/UMinho me-
de forças, esta tarde 
(19h30), no Flávio Sá 
Leite, com o Madei-

ra SAD, em partida da úl-
tima jornada da fase final 
de apuramento de cam-
peão. Vencer é obrigató-
rio para chegar ao quar-
to lugar, que dá acesso às 
provas europeias.

Carlos Resende este-
ve acompanhado de Da-
rio Andrade, que decidiu 
colocar um ponto final na 
carreira esta temporada, e 
as primeiras palavras fo-
ram para o ponta direita. 

«É uma "final". Na vida 
tudo tem um início, um 
meio e um fim, como eu 
cheguei e outros colegas 
chegaram. O que dese-
jo é que tenha a felicida-

diziam que não seria tão 
competitivo, mas quis o 
destino que o campeona-
to se decidisse na última 
jornada e em dois pavi-
lhões. Duas equipas po-
dem ser campeãs e tam-
bém se decidirá quem é 
o quarto ou o quinto. In-
felizmente, ou felizmen-
te, só estamos na decisão. 
E o que temos é procurar 
ultrapassar, na última cur-
va, o adversário que está à 
nossa frente, que é o Ma-
deira SAD, que tem esta-
do francamente bem nes-
ta fase final, ao contrário 
de nós», vincou.

Segue-se, no fim de se-
mana, a "final-four" da Ta-
ça de Portugal, mas Carlos 
Resende garante que não 
haverá descompressão.

«É preferível jogar can-
sado e bem-disposto do 
que descansado e mal-
-disposto. É importan-
te até mesmo para o lan-
çamento do jogo da Taça 
de Portugal vencermos o 
Madeira», finalizou.

carlos resende, técnico do abc/Uminho, e o jogo desta tarde (19h30) 

de que se possa despedir 
desta sua vida desportiva 
de alto rendimento com 
a bola numa mão e a Ta-
ça de Portugal na outra. E, 
isso, claro, seria bom para 
mim», destacou o técnico 
dos campeões nacionais, 
olhando, de seguida, pa-
ra o jogo de hoje.

«Este modelo compe-
titivo não reunia o con-
senso de todos, porque 

Carlos Resende espera fechar campeonato no quarto lugar

D
M

«Vencer o Madeira
e moralizar para a Taça»

Despede-se hoje do sá leite

Homenagem a Dario Andrade

Dario Andrade despede-se, esta noite, da catedral do 
andebol. O ponta do ABC decidiu colocar um ponto fi-
nal na carreira e será homenageado por parte dos res-
ponsáveis do clube. Representou, para além do ABC, 
SC Braga, CA do Minho, CCD Madeira, FC Porto, Ben-
fica e AC Fafe. Venceu um campeonato de juvenis, qua-
tro de juniores (e mais duas taças no escalão), todos no 
ABC, onde foi, ainda, duas vezes campeão (seniores) 
e vencedor de duas Taças de Portugal. Na turma por-
tuense somou uma Supertaça e três campeonatos e, no 
conjunto encarnado, venceu também uma Supertaça.

todos os jogos às 19h30

Título decide-se em dois tabuleiros 

Sporting ou FC Porto? Esta noite, por volta das 21h00, 
um deles estará a festejar a conquista do título nacional 
que, na temporada passada, ficou no Flávio Sá Leite.

Os leões recebem, no Multiusos de Odivelas, o Ben-
fica, conjunto que, na semana passada, bateu o FC Por-
to, na Luz, permitindo que a turma leonina, mesmo 
tendo empatado no reduto do Madeira SAD, subisse 
ao primeiro posto. 

À mesma hora, no Dragão Caixão, os dragões espe-
ram bater o Águas Santas. E, claro, vão, desta vez, "pu-
xar" pela equipa encarnada.
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Falta a “cereja em cima do bolo”
Madeira SAD realiza hoje o último jogo oficial da época e vai entrar em
campo com o objetivo de vencer para averbar o 4.º lugar do campeonato.

Equipa de Paulo Fidalgo quer despedir-se da época em grande vencendo o ABC de Braga.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 D

R

U
ma vitória do Madeira
SAD, hoje, ante o ainda
campeão nacional em tí-
tulo ABC de Braga signi-
ficará a “cereja em cima

do bolo” de uma época que, in-
dependentemente deste resul-

tado, vai culminar com o apu-
ramento europeu e uma classi-
ficação entre os cinco primeiros. 
Antevendo a partida ao JM,

que coloca frente a frente o 4.º
classificado Madeira SAD e o 5.º
ABC, o pivot Bruno Moreira con-
sidera que «será um jogo espe-
cial para um grupo especial de
atletas» que deseja despedir-se
com uma vitória. 
«Seria uma enorme prenda,

dentro da prenda que foi ter
realizado esta época desportiva»,
disse o atleta, sem deixar de re-

conhecer que será «um jogo de
grande dificuldade» para a equi-
pa madeirense. 
O estado de espírito necessário

para vencer já se encontra mais
que assimilado pelo grupo. «Con-
tinuar a surpreender e tentar
fazer aquilo que temos feito no
Grupo A ao longo destas nove
jornadas» é a receita do sucesso
que o pivot antevê para a partida
ante os minhotos, que começa
às 19h30, no Pavilhão Sá Leite,
em Braga, com transmissão em
direto pela  AndebolTV. JM

Página 14



A15

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69766969 31-05-2017

FINAL UM (MEM 
TAMSUSPBISA 

A 10.a e última jornada da 
Fase Final vai decidir o título 
nacional, embora a sua 
homologação ainda tenha de 
esperar pelo recurso do FC 
Porto para o Conselho de 
Justiça, o que adiará a entrega 
da taça para data a marcar. 
Para já, sabe-se que o 
Sporting festejará se vencer 
hoje, ou o título irá para o FC 
Porto se bater o Águas Santas 
e os leões não vencerem o 
Benfica. Ambas as partidas 
serão televisionadas. 

NACIONAL I DIVISÃO 

FASC 
HOJE 
Sportinp-BenfIca(19h30) ìVt24I5,0J TV 
AIK-MidelraSA0(19h33) 
FC Porto-Aguas Santas (191133) Port6C4nal 

.1 V E O OM-GS P 
1° Sporting 9 6 2 1 269252 59 
2.. FC Porto 9 5 O 4 26224558 
3.° 86nfica 9 4 3 2 263-25052 
4.° Madeira SAD 9 4 1 4 27&274 47 
5.0  ABC 9 2 O 7 244.2/1406 
O." Agu.to SattUts 9 2 2 5 23925743 

ANDEBC, Se hoje o Sporting 
vencer o Benfica, sagra-se ;4'; \ 
campeão. FC Porto recebe Aguas 
Santas e torce pelo desaire leonino 

,ININair;" 

11111SPORCONTAPIK» 
FC Porto perdeu protesto e 
recorreu para Conselho de Justiça 
O Conselho Técnico da Federação de Andebol de Portu-
gal concluiu na passada segunda-feira, "por unanimida-
de, não existirem fundamentos para o protesto" 
apresentado pelo FC Porto na sequência da sua derrota 
na Luz, confirmando o 28-27 favorável ao Benfica. A 
deliberação foi conhecida ontem e os portistas anuncia-
ram no imediato a intenção de recorrer para o Conselho 
de Justiça, por considerarem ter a equipa de arbitragem 
errado em dois lances: anulação de golo a Alexis Borges 
por jogo passivo e não desqualificação nem marcação de 

livre de sete metros após falta de Tiago Pereira sobre Rui 
Silva, a 3o segundos do fim. O recurso pode ser entregue 
no prazo de oito dias e não interfere com a realização da 
jornada de hoje, até porque o Conselho de Justiça terá 
depois mais 3o dias para decidir. Caso lhe dê provimen-
to, isso significará a repetição do Benfica-FC Porto e dará 
origem a uma situação inédita: não só o resultado desse 
jogo poderá influenciar a atribuição do título, como a 
partida teria lugar depois de terminada a época, que 
encerra domingo, com a final da Taça de Portugal. E 
seguem-se os jogos da Seleção Nacional no apuramento 
para o Europeu - frente à Alemanha no dia 14 e na 
Eslovénia dia 17 -, o que complicaria ainda mais a 
escolha de datas. Por enquanto, sabe-se apenas que hoje 
não haverá entrega de taça e medalhas ao campeão. 

O FC Porto fez uma 
primeira fase perfeita, mas 
uma fase final inesperada: 
a derrota na Luz foi a 
quarta e tirou-lhe a 
liderança. O Sporting • 
aproveitou e espreita o 
título, mas nas contas 
volta a entrar o Benfica 

PAULACAPNLAMAR1111111 

••• O título nacional é decidi-
do hoje na última jornada da 
fase final, com o Sporting a 
uma vitória de se sagrar cam-
peão e o FC Porto, que perdeu 
a liderança na penúltima ron-
da, à espera de um deslize dos 
leões. E na receção ao Benfica, 
em Odivelas e com a lotação 
esgotada, que o Sporting se 
permite sonhar com a festa de 
campeão, que lhe escapa há 16 
anos, e após uma épocaem que 
o FC Porto andou sempre à 
frente, vencendo todos os jo-
gos na fase regular (como em 
2015/16), para na fase final so-
mar quatro derrotas, as últimas 
três fatais: na Madeira, em casa 
do Sporting e na Luz. 

Aliás, foi em casa do Benfica,' 
no passado dia 20, que os dra-
gõesperderam a liderança num 
clássico que acabou com um 
protesto formal dos azuis e 
brancos, alegando erros de ar-
bitragem. Foi aqui que o Spor-
tingaproveitou para assumir o 
comando, a poucos dias de re-
ceber o Benfica. 

Os leões, segundos na pri-
meira fase, com 23 vitórias e 
três derrotas (duas vezes com 

O FC Porto, 20 vezes 
campeão, é o clube com 
mais títulos, seguido do 
Sporting que ganhou 17 
vezes o campeonato. O 
ABC. campeão em 2016, 
soma 13. 

o FC Porto e em casa do cam-
peãoABC), dispensaram Zupo 
Equisoain em fevereiro, após a 
derrota em casa com os dra-
gões, mas mantiveram a pres-
são sobre os portistas, já com 
Hugo Canela no comando téc-
nico. Com  ele, em 22 jogos 
(campeonato,Taça de Portugal 
e Taça Challenge) o Sporting 
ganhou 19; apenas perdeu no 
Dragão e empatou na Luz e na 
Madeira, beneficiando das sur-
preendentes quatro derrotas 
da equipa de Ricardo Costa. 

Hoje, a vitória leonina no dér-
bi lisboeta entrega ao Sporting 
o título que na última época foi 
do ABC. Qualquer outro resul-
tado ficará sujeito ao desfecho 
do encontro FC Porto-Águas 
Santas, sublinhando-se que, 
em caso de empate pontual, o 
FC Porto tem vantagem. "Não 
gosto nada de depender de ter-
ceiros e é a primeira vez na car-
reira que dependo de terceiros 
para poder ser campeão. Esta-
mos dependentes de um bom 
resultado do Benfica, e um 
bom resultado para eles é o em 
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"Tem sicio 
grande turbilhão 
de emoções, mas 
um bom 
turbilhão" 

"Termos tudo nas 
nossas mãos torna 
tudo muito mais 
saboroso e 
motivador" 
Remediada 
Treinador do Sporting 

"Queremos que 
acabe bem para 
nós e para todos e 
tentaremos dar o 
máximo" 

José Tomaz levanta a taça de campeão 

Sporting bateu o FC Porto na final 

Atualmente a treinar a 
equipa feminina do Passos 
Manuel, joséTomaz, de 65 
anos, foi o treinador que 
fez do Sporting campeão 
pela última vez. Hugo 
Canela era seu jogador 

JOSÉ TOMAZ Técnico que levou o Sporting ao 
último título recorda 2001 e elogia Hugo Canela 

o« Na Nave de Alvalade, fes-
tejou-se em 2000/010 último 
título nacional do Sporting. Jo-
séTomazera o treinadore Hugo 
Canela um jovem meia distân-
cia que tinha acabado de chegar 
à equipa principaL Passaram16 
anos e Canela, que assumiu o 
comandotécnicoemfevereiro, 
tem tudo para suceder aTomaz, 
oantigotécnico leonino que, na 
véspera do Sporting-Benfica, 
aceitou reviver 2001: "Nin-
guém esquece uma coisa da-
quelas. Foi um ano brilhante, 
com uma fmaldeplay-offa me-
lhor de três frente a um FC Por-
to fortíssimo. Tínhamos o An-
dorinho lesionado e entrou o 
Garrett. Era um grupo de uma 
união enorme. O ambiente na 
Nave era incrível. Nesse ano, o 
Carlos Ferreira [guarda-redes; 
atual adjunto de Carlos Resen-
de no ABC] fez uma grande 
época. Sofríamos poucosgolos. 
Bons tempos." 

Para José Tornaz, 16 anos foi 
tempo de mais sem ganhar, 
mas o técnico, que encontra 
diferentes explicações -"o clu-
be passou por saídas de jogado-
res, dificuldades orçamentais, 
lesões, chegou a sair da Liga e 
andar no campeonato da fede-
ração" -, vê agora uma equipa 
avassaladora: "Nunca vi no an- 

"Sporting tem 
chance única" 

"[2000/01] 
Foi um ano 
brilhante 
com uma 
final de 
play-off à 
melhor de 
três frente a 
um FC Porto 
fortíssimo" 

»selaram 
Campeão com 
o Sporting em 
2000/2001 

pateou a vitória. Infelizmente, 
estamos neste ponto", desaba-
fou o guarda -redes do FC Porto, 
Hugo Laurentino. 

Quanto a Hugo Canela, no 
centro das atenções por ter sido 
campeão em 2001 como joga-
dor, ser o único dessa equipa 
ainda nos leões e podendo re-
petir o feito como treinador, foi 
cauteloso: "Querer muito às 
vezes desvirtua o que fazemos, 
podemos perder a cabeça por 
querer muito. Isto é uma ba-
lança: se tivermos só coração 
não é bom, se tivermos só cabe-
ça também não. A ideia é en-
contrarumequilibrio.Aequipa 
tem de ser disciplinada, não 
sair do seu jogo." 

Quatro dias depois de ter con-
quistado a Taça C ha Ilen ge, Ca-
nela, que também pensa na 
Taça de Portugal - a final-four 
será no fim-de-semana, em 
Fafe -, concluiu: "Tem sido um 
turbilhão de emoções, mas um 
bom turbilhão. Termos tudo 
para decidir e tudo nas nossas  
mãos torna tudo mais motiva-
dor." 

"Trabalhamos 

todos os 
jogos e este não 
será exceção" 
IliadaisoOrtega 
Treinador do Benfica 

"Não gosto de 
depender de 
terceiros e é a 
primeira vez na 
carreira que 
dependo de 
terceiros para ser 
campeão. 
hafelizniente, 
estamos neste 
ponto" 

HavoLaialadzio 
Jogador do FC Porto 

debol português uma equipa 
tão possante; só o FC Porto de 
Polcrajac." Considera que nem 
sempre o clube"soube dar tem-
po ao tempo", porque, refere, 
"construfruma equipa demora 
tempo", mas elogia Canela: 
"Tem muitas qualidades hu-
manas e quer sempre aprender 
mais". 

O campeão de 2001 viu no 
passado sábadoa vitória naTaça 
Challenge pela televisão - "o 
Sporting confirmou que tem 
um nível superiora essa prova" 
- e hoje volta a ficar em frente 
ao ecrã em dia dejogo que espe-
ra ser de título: "Esta é uma 
oportunidade única. Ninguém 
esperava que o FC Porto fizesse 
uma época destas." 

O mesmo rival em 2001 
••• A época do último título 
nacional foi fabulosa para o 
Sporting, que venceu a fase 
regular e as três eliminatórias 
de um play-offque na final foi 
ao terceiro jogo frente ao gran-
de rival de então, o FC Porto -
os leões venceram por 22-20 
na Nave de Alvalade, perde-
ram por 26 -25 nas Antas e ven-
ceram em casa a "negra", por 
23-19. Maso Sportingtambém 
bateu os portistas na final da 
Taça de Portugal (25-24) e 
atingiu os "quartos" da Taça 
EHF, onde perdeu po r um golo 
com o Haukar (lslãndia). 

Página 16



A17

  Tiragem: 66504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 12,96 x 22,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69766322 31-05-2017

A ndebo! Sporting depende dele próprio para se sagrar campeão 

Leão com via verde 
para o título 

Sporting recebe hoje o Benfica, enquanto o F. C. Porto mede torças com o Águas Santas 

Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

› Desce hoje o pano do 
campeonato nacional de an-
debol e perspetivam-se 
emoções fortes para a últi-
ma jornada. A entrada para a 
batalha final, o Sporting só 
depende de si próprio para 
quebrar um jejum de 16 
anos e sagrar-se campeão. 
Os leões lideram com S9 
pontos, mais um do que o F. 
C. Porto, e recebem o Benfi-
ca (jogo às 19.30 horas, com 
transmissão na Sporting TV 
e na TVI24), em Odivelas. A 
vitória carimba o titulo, mas 
o empate (vale dois pontos) 
ou mesmo a derrota (vale  

um) também podem ser su-
ficientes, desde que o 1'. C. 
Porto perca na receção ao 
Águas Santas (19.30 horas, 
transmissão no Porto Canal). 

Os dragões realizaram 
uma primeira fase perfeita, 
com o pleno de vitórias em 
26 jogos, mas na segunda 
fase claudicaram, sofrendo 
quatro derrotas fora de casa 
(Madeira SAD, ABC, Sporting 
e Benfica), o que ditou a per-
da da liderança, na penúlti-
ma jornada do campeonato. 
A derrota (28-27) na Luz, 
frente ao Benfica, acabou em 
polémica e motivou um pro-
testo dos azuis e brancos, 
tendo a Federação indeferi-
do, ontem, o recurso portis- 

ta, confirmando o resultado 
verificado nas quatro linhas. 
No entanto, os dragões vão 
apresentar o caso ao Conse-
lho de Justiça. Ao E C. Porto 
resta, por agora, fazer me-
lhor que os leões para recu-
perar o primeiro lugar, que 
foi quase sempre seu ao lon-
go da época. Em caso de 
confronto direto, os dragões 
têm vantagem sobre a equi-
pa leonina. 

Poucas horas depois da 
conquista da Taça Challen-
ge, os leões podem voltar a 
celebrar, mas o treinador 
Hugo Canela pede máxima 
concentração: "Está tudo 
nas nossas mãos. Temos de 
ser disciplinados". • 
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Mais longe e mais alto é uma rubrica do Maisfutebol que olha para atletas e modalidades além do
futebol. Histórias de esforço, superação, de sucessos e dificuldades. 29 de maio. Fez esta segunda-
feira precisamente sete anos, que Pedro Solha viveu o momento mais alto da carreira: a conquista da
primeira Taça Challenge. Foi em Almada, diante dos polacos do MMTS Kwidzyn. Um marco histórico
para o Sporting, para Portugal e também para Pedro Solha, que além de arrecadar o troféu ainda se
destacou como o melhor marcador da prova com 57 golos.  Tínhamos uma boa equipa, com bons
jogadores e recém-chegados ao clube. Eu era um deles, e queria dar o melhor pelo Sporting.
Tínhamos todos muita vontade de vencer. Fizemos uma boa campanha e ninguém contava que a
vencêssemos. Nunca ninguém a tinha ganho em Portugal. Fomos andando e chegámos lá , recordou
ao Maisfutebol. Sete anos passaram e o ponta-esquerda vive por estes dias a ressaca de mais uma
conquista: a mesma de há sete anos. O Sporting voltou a vencer a Taça Challenge desta vez na
Roménia, agora diante do Potaissa Turda. Foi no sábado, 27 de maio. Pedro Solha somou a segunda
Taça Challenge à conta pessoal e também ao Sporting, mas desta vez de maneira diferente. Foi à
distância, no sofá e ao lado dos pais. Já que o jogador, de 35 anos, que é um dos poucos jogadores de
2009/2010, que ainda se mantém no clube, a par de Pedro Portela e João Pinto, e ainda do regressado
Bosco Bjelanovic, mas ao contrário deles, desta vez não jogou. Lesionado, e recentemente operado ao
tendão de Aquiles do pé esquerdo, nem sequer viajou com a equipa.  Cansou-me menos esta
conquista, sim , disse entre risos.  Foi um misto de sensações: uma alegria imensa por conseguir mais
este troféu, mas uma enorme tristeza por não puder disputar a final , revelou.  Não é fácil ver um jogo
de fora, mas na bancada até me custa mais porque não consigo ver sentado. Em casa vi com calma,
até porque se viu logo nos primeiros 15/20 minutos aquilo para que o Sporting foi lá: ganhar. Não
fomos para gerir o resultado [tinham vencido em Portugal].   Esta equipa é muito forte , elogiou,
admitindo que é uma das melhores do Sporting nos últimos anos:  É, sem dúvida. Toda a gente sabe
disso, ninguém esconde. Fez-se um investimento grande. Pelos jogadores que vieram, a maturidade e
a experiência, é a melhor.  Por isso, ao contrário da primeira vez, vencer a Taça Challenge este ano
era de facto um objetivo concreto:  Sabíamos que a podíamos vencer. Começámos a época centrados
em três objetivos. Um já conseguimos e estamos na luta pelos outros dois - o campeonato e a Taça de
Portugal.  É NOSSA! O #SportingCP conquista a Taça Challenge pela segunda vez e chega aos 25
títulos europeus na História! #AndebolSCP pic.twitter.com/lHXCIjD71l- Sporting CP (@Sporting_CP)
27 de maio de 2017  Acredito que é desta que vamos ganhar o campeonato  Com vários títulos na
carreira, até de MVP, falta-lhe apenas o campeonato e algum título pela seleção, que já não
conseguirá.O ex-internacional português tem, para além das referidas Taças Challenge, três Taças de
Portugal e uma Supertaça, mas está finalmente mais perto de vencer o título mais aguardado e que já
foge aos leões desde 2005/2006. É já esta quarta-feira, que se decide o campeonato, em Odivelas,
diante do Benfica. O Sporting lidera a prova com mais um ponto do que o FC Porto e tem apenas de
vencer:  Não vai ser um jogo fácil, mas acredito que vamos vencer. Acredito que é desta que vamos
ganhar o título.  Os jogos com percalços frente ao FC Porto, na primeira fase do campeonato, e diante
do Benfica, na segunda, são passado e Pedro Solha desvaloriza o que se comentou: que este Sporting
se amedronta diante destes rivais.  Não temos esses fantasmas. Que disparate dizer-se isso , começou
por dizer, justificando:  São momentos. Não se passou nada e não considero que tenhamos falhado.
Prova disso é que estamos na luta pelo título.   Não jogamos sozinhos. Não depende só de nós! Não
quer dizer que tenha sido totalmente demérito nosso, é também mérito dos adversários , disse,
acrescentando:  Todas as equipas têm altos e baixos ao longo da época. Felizmente que os nossos
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baixos foram no início e que neste momento já vencemos um título e estamos ainda vivos nas outras
duas competições.  Depois do campeonato, segue-se a Taça de Portugal e a possibilidade de os leões -
se ganharem o campeonato - vencerem o triplete no espaço de apenas oito dias. A meia-final joga-se
este sábado com o Avanca, já a final, se lá chegarem, será frente ao FC Porto ou ao ABC no domingo.
Parece um cliché, mas o que espero é ganhá-la , atirou Pedro Solha, mostrando ter os pés bem
assentes na terra:  Mas vamos com calma. Primeiro é preciso jogar a meia-final, porque só assim
chegaremos à final.   Temos o dever de ganhar ao Avanca, mas sabemos que não será um jogo fácil.
O Avanca chegou a esta fase com mérito e fez um bom campeonato, tem bons jogadores , alertou,
dizendo também que a outra meia-final  será igualmente difícil para qualquer uma das equipas . Tudo
pode acontecer, o certo é que o Sporting está na corrida e vencer o triplete seria inédito. Uma época
sem igual a nível coletivo, depois da chicotada em fevereiro com a saída do treinador Zupo Equisoain e
a promoção do adjunto Hugo Canela.  Dizem que as mudanças fazem bem, talvez. São treinadores
diferentes, com métodos diferentes. Adaptámo-nos bem ao Hugo. Está no Sporting há muitos anos,
conhece bem o grupo e trabalha muito bem. Mereceu ter assumido a equipa e estar a conseguir tudo
isto.  Nos festejos da Taça de Portugal de 2013. Pedro Solha, no chão à esquerda, Hugo Canela, em
cima à direita, na altura como adjunto Com mais de uma centena de internacionalizações abdicou pelo
filho e pela faculdade Já a nível individual a época terminou mal para o ponta-esquerda. A lesão
sofrida há poucas semanas afastou-o destes jogos decisivos e só deverá regressar em novembro.
Ainda assim, e apesar da idade, Pedro Solha não se lamenta:  São coisas que acontecem.  Este
contratempo, até o faz querer voltar mais forte e. jogar durante mais tempo. Com contrato com o
Sporting até ao final da próxima temporada, o ponta-esquerda revelou que como vai perder a primeira
metade da época 2017/2018 quer jogar mais  dois ou três anos .  À medida que a idade avança
pensamos em terminar, mas por agora sinto-me bem física e psicologicamente e com capacidades
para continuar , atirou, referindo que há muito tempo que tem sabido gerir a carreira e a vida pessoal.
Numa das 115 vezes que representou Portugal, esta em 2010 Pedro Solha abdicou da seleção nacional
em novembro do ano passado, ao fim de 115 internacionalizações, para dar espaço aos mais novos,
mas sobretudo por motivos pessoais:  Não foi uma decisão nada fácil, foi muito ponderada. Além de
achar que estava na altura de dar lugar aos mais novos, que têm muita qualidade, queria dedicar-me
mais e em exclusivo ao Sporting, estar mais tempo com o meu filho e ter tempo para a faculdade.
Agora tem esse tempo e não se arrepende da decisão, está mais perto de acabar a licenciatura em
Administração e Gestão Desportiva na Universidade Autónoma de Lisboa. Falta-lhe apenas um
semestre e a vontade de terminar já é muita, até porque pensa muito no futuro.  Jogo andebol desde
os nove anos, sou profissional há muito tempo, mas é uma modalidade que não nos dá muitas
garantias financeiras depois de terminarmos a carreira. Por isso, e porque acho que toda a gente deve
ter um curso, quanto mais não seja por ser uma mais-valia para a nossa vida, decidi seguir o caminho
académico.   Não me vejo a ser treinador. Sempre gostei da parte da gestão desportiva, por isso
decidi ir por aí. Gostava que o futuro passasse por esse lado , comentou o atleta que além do Sporting
representou o Águas Santas [clube da freguesia de onde é natural] em três ocasiões, o FC Porto em
duas e ainda o Maia numa. Mas, para já, é certo que vamos continuar a vê-lo de leão ao peito e cada
vez mais dedicado ao clube de Alvalade:  Estou ansioso pelo Pavilhão João Rocha, a nossa casa. O
Sporting já é muito forte e tornar-se-á mais ainda quando tiver o quartel-general das modalidades.
Vai ser bom para nós e melhor também para os adeptos. O futuro é risonho.
 
há 20 min
 
Maria Gomes de Andrade
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Andebol

Protesto indeferido 
na véspera da 
entrega do título
O FC Porto anunciou ontem 
o recurso ao Conselho de 
Justiça da Federação de 
Andebol de Portugal (FAP) 
pelo indeferimento do 
protesto relativamente ao jogo 
com o Benfica, no qual perdeu 
a liderança do campeonato, na 
penúltima jornada da prova.
O conselho técnico da FAP 
indeferiu, por unanimidade, a 
acção interposta pelo FC Porto 
— que contesta dois erros 
de arbitragem nos últimos 
segundos —, considerando 
não existirem fundamentos, e 
confirmou a vitória do Benfica, 
por 28-27, que redundou na 
liderança do Sporting. Hoje, 
na última ronda da prova, 
FC Porto (recebe o Águas 
Santas às 19h30) ou Sporting 
(enfrenta o Benfica também às 
19h30) celebrarão a conquista 
do título nacional.
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Th1)1.0 DAS GRANDES 

EIVICICCIES 

LÍDER. Sporting depende apenas de si próprio frente ao Benfica para chegar ao titulo que foge há 16 anos 

HUGO CANELA* 

"Motivador" 
Ge "Um turbilhão de emo-
ções. Chegarmos a esta altura e 
termos tudo para decidir nas 
nossas mãos, torna tudo muito 
mais motivador. O Benfica 
apresenta um bom nível, vem 
jogar à vontade e não quer que 
façamos a festa com eles." o 

*TREINADOR DO SPORTING 

MARIANO ORTEGA* 

"Para ganhar" 
fla "Este é o último jogo e que - 
remos ganhar, dando o máxi-
mo. Vai ser muito complicado, 
com uma grande equipa de 
grandes valores e tecnicamen - 
te de grande nível. Trabalha-
mos para ganhar todos os jogos 
desde do primeiro até ao último 
e este não será exceção." o 
*TREINADOR DO BENFICA 

HUGO LAURENTINO* 

"A depender" 
1311  "É a primeira vez que de-
pendo de terceiros para ser 
campeão e não gosto nada, pois 
precisamos de um bom resul-
tado do Benfica. Mas oprimeiro 
objetivo é vencer o Águas San-
tas, tornando mais fácil o jogo 
de sábado da Taça com ABC." O 
*GUARDA-REDES DO FC PORTO 

PEDRO CRUZ* 

"Desfrutar" 
"Não importa quem seja o 

campeão. Quem o for será jus-
to. Vamos continuar a jogar 
como até aqui, tentando equili-
brar os jogos e vencê-los, seja 
comquem for. Vamos abstrair-
nos que está em causa o título e 
dar o máximo, desfrutando de 
uma grande ambiente." O 
CENTRAL DO AGUAS SANTAS 

Sporting ou FC Porto 
podem conquistar hoje o 
campeonato, recebendo 
Benfica e Águas Santas 

ALEXANDRE REIS 

Ell  A luta titânica pelo campeo-
nato chega hoje ao fim, coma rea-
lização da 10' e última jornada, 
sendo que os três jogos do Grupo A 
começam todos às 19h30. O Spor - 
ting parte em vantagem na frente 
da classificação, podendo recupe-
rar o título, passados 16 anos, se 
vencer o dérbi com o Benfica (39  
classificado), que se disputa no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 

Com um ponto de avanço sobre 
o FC Porto, os vencedores da Taça 

DRAGÕES RECORREM PARA 
CONSELHO DE JUSTIÇA DA FAP 
APÓS VEREM INDEFERIDO 
PROTESTO DO CLÁSSICO DA LUZ 

Challenge só dependem de si pró-
prios para se sagrarem campeões. 

Mas nesta jornada de emoções, 
numa competição onde os resul-
tados têm sido imprevisíveis, até o 
empate ou a derrota no dérbi pode 
valer o campeonato aos leões, 
desde que o FC Porto não consiga 
melhor resultado frente ao Águas 
Santas, no duelo que se disputa no 
Dragão Caixa. 

Aturmada Invictatem, aparen-
temente, um jogo mais fácil frente 
ao 6° eúltimo classificado, mas vai 
estar sempre dependente do des - 
fechodo dérbi para chegar ao titu -  

lo nacional. No caso de igualdade 
pontual na classificação, o FC 
Porto tem a vantagem no con-
fronto direto como Sporting. 

No acesso ao 42  lugar e às com-
petições europeias, destaque tam-
bém para o jogo em Braga, com o 
ainda campeão ABC a receber o 
Madeira SAD. 

Dragões inconformados 
O FC Porto, que nesta fase final já 
soma quatro derrotas, continua 
inconformado com o desenrolar 
do campeonato, depois de vencer 
a fase preliminar com 26 vitórias 
em outros tantos jogos. 

Os dragões revelaram ontem que 
vão recorrer ao Conselho de Justiça 

GRUPO A 
to.* e última jornada 

SPORTING 19h30 BENFICA 
FC PORTO 19h30 A. SANTAS 

ABC 19h30 MADEIRA SAD 

CLASSIFIC.AÇÃO 
P J V ED GMLS 

e SPORTING 59 9 6 2 1 269-252 
& FC PORTO 58 9 5 O 4 262-245 
• BENFICA 52 9 4 3 2 263-250 
ele MACIBRA SACI 47 9 4 1 4 278-274 
Olk ABC 46 9 2 O 7 244277 
& A. SANTAS 43 9 2 2 5 239-257 

da Federação (FAP), após ter sido 
indeferido o seu protesto relativa-
mente ao jogo com o Benfica, na 
penúltima jornada da prova. Os  

azuis e brancos perderam (27-28) 
na Luz e viram-se ultrapassados 
pelo Sporting, contestando duas 
decisões da arbitragem nos derra - 
deiros segundos do clássico. 

Ainda antes da realização da úl-
tima jornada, o conselho técnico 
da FAP aprovou o indeferimento 
do protesto e emitiu um comuni-
cado a justificar a sua decisão: 
"Analisados os fundamentos do 
protesto, as declarações dos dele-
gados, dos árbitros e outras evi-
dências factuais, concluiu, por 
unanimidade, não existirem fun-
damentos para o protesto, pelo 
que este é indeferido e confirmado 
o resultado final do jogo com a vi-
tória do Benfica, por 28 -27." o 
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io.aci DIRETO EUROSPORT 

Ténis: 
Roland Garros 
Em  O tenista português João Sousa 
disputa hoje a segunda ronda de Ro-
land Garros, segundo Grand Siam da 
temporada. frente ao sérvio Novak 
Djokovic. 

19.45 DIRETO TVI24 

Andebol: 
Sporting-Benfica 
im  O Sporting, que só depende de 
si para se sagrar campeão nacio-
nal de andebol, enfrenta hoje o 
Benfica, na última jornada da 
competição. 

Champions 
ao pormenor 
®Todos os detalhes da final da Liga dos Cam-
peões, que vai ser disputada no próximo 
sábado entre Real Madrid e Juvent us, 
no *Hora Record'. A apresentação fica a cargo 

de André Ferreira e David Novo. 
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Sporting ou FC Porto podem conquistar esta quarta-feira o campeonato, recebendo Benfica e Águas
Santas
 
A luta titânica pelo campeonato chega esta quarta-feira ao fim, com a realização da 10.ª e última
jornada, sendo que os três jogos do Grupo A começam todos às 19h30. O Sporting parte em
vantagem na frente da classificação, podendo recuperar o título, passados 16 anos, se vencer o dérbi
com o Benfica (3.º classificado), que se disputa no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
 
Com um ponto de avanço sobre o FC Porto, os vencedores da Taça Challenge só dependem de si
próprios para se sagrarem campeões.
Continuar a ler
 
Mas nesta jornada de emoções, numa competição onde os resultados têm sido imprevisíveis, até o
empate ou a derrota no dérbi pode valer o campeonato aos leões, desde que o FC Porto não consiga
melhor resultado frente ao Águas Santas, no duelo que se disputa no Dragão Caixa.
 
A turma da Invicta tem, aparentemente, um jogo mais fácil frente ao 6.º e último classificado, mas vai
estar sempre dependente do desfecho do dérbi para chegar ao título nacional. No caso de igualdade
pontual na classificação, o FC Porto tem a vantagem no confronto direto com o Sporting.
 
No acesso ao 4.º lugar e às competições europeias, destaque também para o jogo em Braga, com o
ainda campeão ABC a receber o Madeira SAD.
 
Dragões inconformados
 
O FC Porto, que nesta fase final já soma quatro derrotas, continua inconformado com o desenrolar do
campeonato, depois de vencer a fase preliminar com 26 vitórias em outros tantos jogos.
 
Os dragões revelaram esta terça-feira que vão recorrer ao Conselho de Justiça da Federação (FAP),
após ter sido indeferido o seu protesto relativamente ao jogo com o Benfica, na penúltima jornada da
prova. Os azuis e brancos perderam (27-28) na Luz e viram-se ultrapassados pelo Sporting,
contestando duas decisões da arbitragem nos derradeiros segundos do clássico.
 
Ainda antes da realização da última jornada, o conselho técnico da FAP aprovou o indeferimento do
protesto e emitiu um comunicado a justificar a sua decisão: "Analisados os fundamentos do protesto,
as declarações dos delegados, dos árbitros e outras evidências factuais, concluiu, por unanimidade,
não existirem fundamentos para o protesto, pelo que este é indeferido e confirmado o resultado final
do jogo com a vitória do Benfica, por 28-27."
 
Hugo Canela: "Motivador"
 
"Um turbilhão de emoções. Chegarmos a esta altura e termos tudo para decidir nas nossas mãos,
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torna tudo muito mais motivador. O Benfica apresenta um bom nível, vem jogar à vontade e não quer
que façamos a festa com eles."
Treinador do Sporting
 
Mariano Ortega: "Para ganhar"
 
"Este é o último jogo e queremos ganhar, dando o máximo. Vai ser muito complicado, com uma
grande equipa de grandes valores e tecnicamente de grande nível. Trabalhamos para ganhar todos os
jogos desde do primeiro até ao último e este não será exceção."
Treinador do Benfica
 
Hugo Laurentino: "A depender"
 
"É a primeira vez que dependo de terceiros para ser campeão e não gosto nada, pois precisamos de
um bom resultado do Benfica. Mas o primeiro objetivo é vencer o Águas Santas, tornando mais fácil o
jogo de sábado da Taça com ABC." *
 
Guarda-redes do FC Porto
 
Pedro Cruz: "Desfrutar"
 
"Não importa quem seja o campeão. Quem o for será justo. Vamos continuar a jogar como até aqui,
tentando equilibrar os jogos e vencê-los, seja com quem for. Vamos abstrair-nos que está em causa o
título e dar o máximo, desfrutando de uma grande ambiente."
Jogador do Águas Santas
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h18
 
Alexandre Reis
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Por Record
A luta titânica pelo campeonato chega esta quarta-feira ao fim, com a realização da 10.ª e última
jornada, sendo que os três jogos do Grupo A começam todos às 19h30. O Sporting parte em
vantagem na frente da classificação, podendo recuperar o título, passados 16 anos, se vencer o dérbi
com o Benfica (3.º classificado), que se disputa no Pavilhão Multiusos de Odivelas.Com um ponto de
avanço sobre o FC Porto, os vencedores da Taça Challenge só dependem de si próprios para se
sagrarem campeões.Mas nesta jornada de emoções, numa competição onde os resultados têm sido
imprevisíveis, até o empate ou a derrota no dérbi pode valer o campeonato aos leões, desde que o FC
Porto não consiga melhor resultado frente ao Águas Santas, no duelo que se disputa no Dragão
Caixa.A turma da Invicta tem, aparentemente, um jogo mais fácil frente ao 6.º e último classificado,
mas vai estar sempre dependente do desfecho do dérbi para chegar ao título nacional. No caso de
igualdade pontual na classificação, o FC Porto tem a vantagem no confronto direto com o Sporting.No
acesso ao 4.º lugar e às competições europeias, destaque também para o jogo em Braga, com o ainda
campeão ABC a receber o Madeira SAD.Dragões inconformadosO FC Porto, que nesta fase final já
soma quatro derrotas, continua inconformado com o desenrolar do campeonato, depois de vencer a
fase preliminar com 26 vitórias em outros tantos jogos.Os dragões revelaram esta terça-feira que vão
recorrer ao Conselho de Justiça da Federação (FAP), após ter sido indeferido o seu protesto
relativamente ao jogo com o Benfica, na penúltima jornada da prova. Os azuis e brancos perderam
(27-28) na Luz e viram-se ultrapassados pelo Sporting, contestando duas decisões da arbitragem nos
derradeiros segundos do clássico.Ainda antes da realização da última jornada, o conselho técnico da
FAP aprovou o indeferimento do protesto e emitiu um comunicado a justificar a sua decisão:
"Analisados os fundamentos do protesto, as declarações dos delegados, dos árbitros e outras
evidências factuais, concluiu, por unanimidade, não existirem fundamentos para o protesto, pelo que
este é indeferido e confirmado o resultado final do jogo com a vitória do Benfica, por 28-27."Hugo
Canela: "Motivador""Um turbilhão de emoções. Chegarmos a esta altura e termos tudo para decidir
nas nossas mãos, torna tudo muito mais motivador. O Benfica apresenta um bom nível, vem jogar à
vontade e não quer que façamos a festa com eles."Treinador do SportingMariano Ortega: "Para
ganhar""Este é o último jogo e queremos ganhar, dando o máximo. Vai ser muito complicado, com
uma grande equipa de grandes valores e tecnicamente de grande nível. Trabalhamos para ganhar
todos os jogos desde do primeiro até ao último e este não será exceção."Treinador do BenficaHugo
Laurentino: "A depender""É a primeira vez que dependo de terceiros para ser campeão e não gosto
nada, pois precisamos de um bom resultado do Benfica. Mas o primeiro objetivo é vencer o Águas
Santas, tornando mais fácil o jogo de sábado da Taça com ABC." * Guarda-redes do FC PortoPedro
Cruz: "Desfrutar""Não importa quem seja o campeão. Quem o for será justo. Vamos continuar a jogar
como até aqui, tentando equilibrar os jogos e vencê-los, seja com quem for. Vamos abstrair-nos que
está em causa o título e dar o máximo, desfrutando de uma grande ambiente."Jogador do Águas
Santas
 
04:18  por
 
Record
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