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> Decorreu no sábado, integrado nas festas da cida-
de, o II Torneio de Andebol, organizado pelo Ginásio 
Andebol Portalegre, que reuniu dezenas de atletas de 
oito equipas de cinco clubes vindo de vários pontos 
do País e também de Espanha. 

Na competição propriamente dita, a equipa de 
Badajoz levou a melhor e venceu o torneio que, 

segundo João Castro, presidente do GAP, fez um 
balanço «muito positivo» do evento que considerou 
uma «prova de fogo» para esta nova direcção, dada 
«a sua dimensão». 

O responsável disse ainda que o torneio se pautou 
pelo fairplay demonstrado por todos os atletas, sen-
do que estiveram à prova a equipas A e B dos clubes 

participantes.
Além da vertente desportiva, o torneio ficou ainda 

marcado por uma acção solidária para com a atleta do 
GAP Nelma Fonseca que foi diagnosticada com um sar-
coma raro. Assim, o clube aproveitou a ocasião para 
a venda de rifas solidárias cujas verbas angariadas 
revertem para ajudar na cura da atleta.• 

Festa do andebol no Pavilhão Municipal
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FRONTEIRA
> Capital nacional da leitura

Gavião - Belver

Portalegre - Castelo de Vide - Marvão

Portalegre

Portalegre em festa

500 anos do Foral de Belver

Diogo Gas-
par acusado 
de abuso de 
poder

GNR resga-
ta idosa que 
estava caída 
em casa

Vila Galé 
estuda con-
cessão da 
Coudelaria

Nisa - Tolosa

MARVÃO
> Inundações em Santo António

PORTALEGRE
> Jovens talentos expõem no Castelo
> João da Graça Silva lança livro
> Festa do andebol
> 1º Troféu de Tiro
> “Retratos de gente de cá...”
> Cerci apresenta Pirilampo Mágico

Feira do Queijo 
promove o que 
melhor se faz 
em Tolosa

ALTER

CASTELO DE VIDE
> Jogos Olímpicos Seniores

> Reencontro de alunos do Colégio

> Portalegrense vence Taça da AFP

NISA
> Tolosa vai ter Piscina Municipal

PUB.

Uma 
aventura 
de três 
dígitos 
na Serra 
de São 
Mamede 
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Marítimo é campeão
Pelo terceiro ano

Pelo terceiro ano seguido, o Marítimo de Ponta Delgada é cam-
peão de andebol dos Açores.

Nesta época, apenas com duas equipas a disputarem o título 
sénior, o Marítimo ganhou os 4 jogos realizados com o Desportivo 
de São Pedro, de Santa Maria. 

Nas terceira e quarta partidas, realizadas em Vila do Porto no 
final da anterior semana, o Marítimo derrotou a formação mariense 
por 27-22 e por 26-16.

Os dois primeiros jogos foram disputados em Ponta Delgada a 13 
e a 14 de Abril, tendo o Marítimo ganho por 29-14 e por 27-16.

O Marítimo vai novamente competir na fase de apuramento do 
campeão da 3.ª divisão nacional. A prova está marcada para o segundo 
fim de semana de Junho. Os adversários são os primeiros classificados 
das zonas 1 e 2 da segunda fase. Faltando 3 jornadas para o final, 
Lagoa, do Algarve, Torrense, da Torre da Marinha (Seixal) e Mafra 
são os principais candidatos da zona mais a Sul (2) e o Modicus 
Sandim, de Gaia, com 6 pontos de avanço sobre Feirense e o Ílhavo, 
tem mais hipóteses de vencer a zona Norte (1).

Nas duas anteriores temporadas participaram 4 equipas no “re-
gional” sénior, jogado em fase concentrada, depois de muitos anos 
de interregno.

A um jornada do final da 2.ª divisão de andebol, o Sporting da 
Horta assegurou o regresso à 1.ª divisão. Na fase final, está com 5 
vitórias, 3 empates e com uma derrota.

Em sentido oposto está o Marienses, que procura evitar a des-
cida à 3.ª divisão nacional quando faltam 3 rondas para o fecho do 
campeonato da 2.ª divisão.

Equipa do Marítimo que revalidou o título regional de andebol 
(Foto MSC)
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SIR 1.º Maio cai de pé na 
final da Taça de Portugal

O Madeira SAD venceu o SIR
1.º Maio/CJ Barros por 27-14 e
conquistou, no passado do-
mingo, em Vila Pouca de
Aguiar, a 18.ª Taça de Portugal. 

A equipa de Picassinos, Ma-
rinha Grande, chegou à final
depois de ter vencido o MaiaS-
tars por 26-24, mas frente às
campeãs nacionais, na final,
não conseguiu contrariar o
maior favoritismo das madei-
renses que, ao intervalo, já ven-

ciam por 12-6. No segundo
tempo, o Madeira SAD aumen-
tou a vantagem e controlou o
jogo até ao final, conquistando
uma vitória inequívoca.

No final do jogo, Paulo Félix
referiu que a presença na final
foi um prémio para a sua
equipa. "Nós tivemos uma
época muito complicada, com
muitos azares, mas acho que
também estamos de parabéns,
é um prémio termos chegado
a esta final", considerou o trei-
nador do SIR 1º Maio/CJ Bar-
ros. |

Andebol
Vila Pouca de Aguiar

Jogadoras do SIR mediram forças com as campeãs nacionais

FAP
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A5 Andebol: Taça de Portugal - Calendário da ´final four´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9325199

 
2018-05-23T09:15:10Z
 
Calendário da 'final four' da Taça de Portugal de andebol masculina, a decorrer este fim de semana em
Peso da Régua.
 
Sábado (26 mai)
 
- Meias-Finais
 
Benfica - FC Gaia, 15:00.
 
FC Porto -- Sporting, 17:30.
 
Domingo (27 mai)
 
- Final, 18:00.
 
Lusa
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Andebol: Taça de Portugal - Historial de vencedores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=99b57cdf

 
2018-05-23T09:15:20Z
 
Historial de vencedores da Taça de Portugal de andebol:
 
2016/17 - ABC
 
2015/16 - Benfica
 
2014/15 - ABC
 
2013/14 -- Sporting
 
2012/13 -- Sporting
 
2011/12 -- Sporting
 
2010/11 -- Benfica
 
2009/10 -- Xico Andebol
 
2008/09 -- ABC
 
2007/08 -- ABC
 
2006/07 -- FC Porto
 
2005/06 -- FC Porto
 
2004/05 -- Sporting
 
2003/04 -- Sporting
 
2002/03 -- Sporting
 
2001/02 -- Águas Santas
 
2000/01 -- Sporting
 
1999/00 -- ABC
 
1998/99 -- Madeira SAD
 
1997/98 -- Sporting
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1996/97 -- ABC
 
1995/96 -- ABC
 
1994/95 -- ABC
 
1993/94 -- FC Porto
 
1992/93 -- ABC
 
1991/92 -- ABC
 
1990/91 -- ABC
 
1989/90 -- ABC
 
1988/89 -- Sporting
 
1987/88 -- Sporting
 
1986/87 -- Benfica
 
1985/86 -- Benfica
 
1984/85 -- Benfica
 
1983/84 -- Belenenses
 
1982/83 -- Sporting
 
1981/82 -- Belenenses
 
1980/81 -- Sporting
 
1979/80 -- FC Porto
 
1978/79 -- FC Porto
 
1977/78 -- Belenenses
 
1976/77 -- FC Porto
 
1975/76 -- FC Porto
 
1974/75 -- Sporting
 
1973/74 -- Belenenses
 
1972/73 -- Sporting
 
1971/72 -- Sporting
 
- 'Ranking':
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1. Sporting 15 títulos
 
2. ABC 12
 
3. FC Porto 7
 
4. Benfica 5
 
5. Belenenses 4
 
6. Águas Santas 1
 
. Madeira SAD 1
 
. Xico Andebol 1
 
Lusa
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FC Porto e Sporting defrontam-se na final antecipada da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8361d145

 
2018-05-23T09:15:00Z
 
FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
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O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
Lusa
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DESPORTO 
ESCOLAR

No Desporto Escolar temos em funcionamento as modalidades 
de voleibol, andebol, badminton, natação, Boccia e Atividade Física 
Adaptada (estas duas últimas direcionadas para alunos NEE). Os alu-
nos participam regularmente em atividades de competição nas vá-
rias modalidades. 

O Clube de Voleibol da Escola Básica de Lamaçães, foi iniciado 
há 19 anos a partir de um projeto com o objetivo de formar atletas 
numa modalidade pouco desenvolvida na cidade. As várias equipas 
e a sua treinadora têm conseguido inúmeros títulos ao longo deste 
já longo percurso: várias vezes campeãs regionais, 7 vezes campeã 
nacional e participaram também em várias edições dos jogos da FI-
SEC, nomeadamente em Malta, em 2015 e em Itália, em 2017, ten-
do conseguido o segundo lugar nesta competição. Também no Gi-
ra-Volei as atletas mais jovens se têm distinguido alcançando vitó-
rias e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

O “Desporto Adaptado”, é o conceito aplicado ao conjunto de ac-
tividades/exercícios Institucionalmente organizadas para promover o 
desenvolvimento da prática “desportiva” na população escolar refe-
renciada com Necessidades Educativas Especiais. 

Mas o Desporto Adaptado do Agrupamento de Escolas D. Maria 
II, Braga, nasceu com outro nome, “Actividade Física Adaptada” e 
noutro lugar, no então “AE de Lamaçães” - Braga. A partir de um 
desafio do Grupo de Educação Especial a um professor de Educa-
ção Física da EB 2/3 de Lamaçães nasceu nesta Escola o “Gabine-
te de Motricidade” que, partindo da identificação do “potencial de 
participação” de cada aluno especial foi apresentado em projeto ao 
Diretor que com todo entusiamo deu o seu aval a esta ideia. Assim, 
orientamo-nos para uma intervenção distinta e de acordo com as ca-
racterísticas específicas de determinados grupos ou populações alvo 
do ponto de vista mental/motor, no sentido de alicerçar o compro-
misso e realizar com estes grupos atividades desportivas e de re-
creação. A abordagem destas atividades foi confecionada no senti-
do de solicitar e potenciar a capacidade de adaptação funcional ao 
esforço e às possibilidades efetivas de resposta às solicitações mo-
toras. A tudo isto pudemos, desde há 6/7 anos, juntar a prática de 
natação terapêutica graças à disponibilização das piscinas da Rodo-
via pela C. M. Braga bem como com a prestimosa colaboração da 
Junta de Freguesia de S. Vítor, na disponibilização de uma carrinha 
para o transporte destes alunos.

Atualmente todos os encontros do Desporto Adaptado do Des-
porto Escolar são, no essencial, momentos de atividades de festa e 
convívio onde o conceito de competição é esvaziado de toda a sua 
conotação mais orientada para o sucesso/resultado. Os grandes re-
sultados agora, são a alegria, os enormes sorrisos e o entusiasmo 
com que estes alunos celebram cada momento, cada desafio cada 
“brincadeira”. Divertem-se e realizam os todos sonhos de todos nós.

O grupo equipa da natação do desporto escolar do agrupamen-
to funciona há vários anos, integrando alunos do 5º ao 12º ano, das 
escolas básica de Lamaçães e secundária D. Maria II. Ao longo dos 
anos, o número de alunos inscritos tem vindo a aumentar assim como 
os resultados nas diferentes competições em que participa. Os alu-
nos têm conseguido alcançar muitos títulos locais, regionais, nacio-
nais e internacionais. Este ano letivo integra cerca de 70 alunos, na-
dadores e árbitros.

Em termos internacionais, destacamos: os jogos da FISEC 2015, em 
Malta durante nos quais os alunos tiveram um desempenho brilhan-
te conseguindo 14 medalhas; no campeonato do mundo de nata-
ção ISF-2017, em Budapeste, a equipa formada por 6 alunos atingiu 
um excelente 5º lugar, tendo ainda trazido 2 medalhas individuais 
de prata; este ano, em Marrocos, na Gymnasiade 2018- Mundial de 
Desporto Escolar, integrados na seleção nacional de natação estive-

ram 3 alunos a representar o agrupamento o José Paulo Lopes, o Rafael 
Simões e o Jorge Silva que depois de participarem em várias finais e de 
terem competido com atletas de nível mundial, a prestação, do José Pau-
lo Lopes destacou-se arrecadando 3 medalhas, sendo elas o ouro a 200 
m estilos, a prata a 400 m estilos e o bronze a 400 m livres.
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Açores participam nos XXII Jogos 
das Ilhas com 96 atletas 

Os Açores participam com 96 atle-
tas, oriundos de seis ilhas do arquipéla-
go e idades compreendidas entre os 13 
e os 17 anos, nos XXII Jogos das Ilhas, 
que decorrem desde ontem e até ao pró-
ximo dia 27 de Maio, na vila de Catânia, 
na Sicília, Itália, acompanhados por 20 
técnicos e dirigentes.

A comitiva açoriana vai competir 
nas modalidades de Andebol, Futebol 
e Voleibol, em masculinos, e Atletismo, 
Judo, Karaté, Natação, Ténis de Cam-
po, Ténis de Mesa e Vela, em masculi-
nos e femininos.

Basquetebol, Ginástica Artística, 
Râguebi e Triatlo constituem as restan-

tes modalidades oficiais dos Jogos das 
Ilhas “Sicília 2018”, mas não contam 
com a participação de atletas açoria-
nos.

Nestes XXII Jogos das Ilhas, além 
dos Açores, prevê-se a presença de atle-
tas da Madeira, Baleares, Corfu, Córse-
ga, Guiana, Elba, Jersey, Malta, Marti-
nica, Sardenha e Sicília.

Os Jogos das Ilhas apresentam como 
objectivo principal a criação de um espí-
rito de cidadania europeia, no contexto 
do ideal olímpico, que permita passar à 
juventude, através do desporto, uma 
mensagem desportiva fundamentada 
no “fair play” e no respeito pelos outros 
e, também, possibilitar o encontro en-
tre jovens de origens diferentes, mas 
que têm como denominador comum a 
insularidade.

A competição decorre de acordo com 
as regras internacionais, no geral, e des-
tina-se a jovens cuja situação desportiva 
tenha enquadramento das respectivas 
federações desportivas nacionais.
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Sporting Club da Horta felicitado pela 
subida à I Divisão de Andebol

O Presidente do Governo felicitou 
no Domingo o Sporting Club da Hor-
ta pela subida à I Divisão do andebol 

português na próxima época, conside-
rando que se trata de uma “conquista 
que engrandece a história desse clube e 

que constitui um enorme orgulho para 
o desporto açoriano”.

“Com este feito desportivo, o 
Sporting Club da Horta veio, mais uma 
vez, comprovar que os obstáculos que 
surgem no caminho podem sempre ser 
ultrapassados com trabalho, humildade 
e dedicação, tendo como meta a legíti-
ma ambição de estarmos entre os me-
lhores”, referiu Vasco Cordeiro.

Na mensagem de felicitações, o Pre-
sidente do Governo saudou, assim, to-
dos os envolvidos – atletas, equipa téc-
nica e dirigentes do Sporting Club da 
Horta – “nesta merecida subida de divi-
são, que honra a ilha do Faial e a Região 
Autónoma dos Açores”.

Com a vitória de Sábado frente ao AD 
Sanjoanense/Clínicas CMP, num jogo 
disputado na ilha do Faial, o Sporting 
Club da Horta garantiu um lugar na I 
Divisão de Andebol Masculino na épo-
ca 2018/2019.
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O Presidente do Governo felicitou o 
Sporting Club da Horta pela subida 
à Primeira Divisão do andebol por-
tuguês na próxima época, conside-
rando que se trata de uma “conquis-
ta que engrandece a história desse 
clube e que constitui um enorme 
orgulho para o Desporto Açoriano”.
“Com este feito desportivo, o Spor-
ting Club da Horta veio, mais uma 
vez, comprovar que os obstáculos 
que surgem no caminho podem sem-
pre ser ultrapassados com trabalho, 
humildade e dedicação, tendo como 
meta a legítima ambição de estar-
mos entre os melhores”, referiu Vas-
co Cordeiro.
Na mensagem de felicitações, o Pre-
sidente do Governo saudou, assim, 
todos os envolvidos – atletas, equi-
pa técnica e dirigentes do Sporting 
Club da Horta – “nesta merecida 
subida de divisão, que honra a ilha 
do Faial e a Região Autónoma dos 
Açores”.
Com a vitória de sábado frente ao 
AD Sanjoanense/Clínicas CMP, num 
jogo disputado na ilha do Faial, o 
Sporting Club da Horta garantiu um 
lugar na Primeira Divisão de Ande-
bol Masculino na época 2018/19.  

aNDEBOL

Governo felicita SC Horta 
pela subida à 1.ª Divisão 
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23 Mai 2018 | 9:15
 
Desporto
 
FC Porto e Sporting defrontam-se na final antecipada da Taça de Portugal de andebol
          23 Mai 2018 | 9:15
 
FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
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eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
 
O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
LER MAIS
 
Partilhe esta notícia
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Seleção está quase a juntar-se 

Seleção arranca no dia 29 
Equipa de Paulo 
Pereira junta-se em 
Rio Maior e fará dois 
jogos particulares na 
Roménia 

••• Está quase a arrancar a 
operação Sérvia. É no próximo 
dia 29, em Rio Maior, que a 
Seleção Nacional de andebol 
volta a juntar-se para atacar o 
play-offde acesso ao campeo-
nato do mundo da Alemanha  

e Dinamarca, em 2019.0 tudo 
ou nada, recorde-se, será joga-
do coma equipa balcânica nos 
dias 10, em Nis, e 14, na Póvoa 
de Varzim. 

Assim, na terça-feira, dia 29 
- após a disputa da final-four 
daTaça de Portugal, na Régua, 
onde estarão FC Porto, Spor-
ting, Benfica e FC Gaia -, Pau-
lo Jorge Pereira reúne os joga-
dores para iniciar os trabalhos 
de preparação, ficando dois 
dias no centro de estágio e via- 

jando no dial para a Roménia, 
onde a equipa das Quinas fará 
dois jogos de preparação fren-
te ao Potaissa Turda, finalista 
da Taça Challenge de 2016/17 
- derrotado pelo Sporting. Da 
Roménia, o conjunto luso se-
guirá para Nis, para aí disputar 
primeira mão do play-off, ins-
talando-se a seguir na Póvoa 
de Varzim, cidade onde no dia 
14,umaquinta-feira,às21h00, 
fará o segundo e decisivo jogo. 
-R.G. 
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NUNO GONÇALVES 
MSINA PELO MASSY ESSONE 
O lateral-esquerdo Nuno Gonçalves, de 25 
anos, vai continuar a jogar na Il divisão 
francesa, mas desta vez no Massy Essone, clube 
pelo qual assinou um contrato válido por uma 
época. A nova equipa do português estava na 
primeira liga, mas, ao ficar em último lugar, 
desceu ao escalão secundário. Em sentido 
contrário, o Istres, onde Gonçalves, natural de 
Tavira, atuava, subiu à Starligue.' 
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FC Porto e Sporting defrontam-se na final antecipada da Taça de Portugal de andebol
 
Redação, 23 mai (Lusa) - FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de
andebol, nas meias-finais da competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia
disputam a outra vaga no jogo decisivo.
 
O conteúdo completo está disponível apenas para Subscritores.
 
Entrar
 
23-05-2018 09:15
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Wed, 23 May 2018 10:15:00 +0200
 
FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
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O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
Recomendados para si
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FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
 
O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
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oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
2018-05-23
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Benfica e FC Gaia disputam a outra meia-final da prova
 
FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
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O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-05-23 09:41:52+01:00
 
Sportinforma / Lusa
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2018-05-23T09:15:10Z
 
Calendário da 'final four' da Taça de Portugal de andebol masculina, a decorrer este fim de semana em
Peso da Régua. Sábado (26 mai) - Meias-Finais  Benfica - FC Gaia, 15:00.  FC Porto -- Sporting,
17:30. Domingo (27 mai) - Final, 18:00.
 
Lusa
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Historial de vencedores da Taça de Portugal de andebol: 2016/17 - ABC 2015/16 - Benfica 2014/15 -
ABC 2013/14 -- Sporting 2012/13 -- Sporting 2011/12 -- Sporting 2010/11 -- Benfica 2009/10 -- Xico
Andebol 2008/09 -- ABC 2007/08 -- ABC 2006/07 -- FC Porto 2005/06 -- FC Porto 2004/05 --
Sporting 2003/04 -- Sporting 2002/03 -- Sporting 2001/02 -- Águas Santas 2000/01 -- Sporting
1999/00 -- ABC 1998/99 -- Madeira SAD 1997/98 -- Sporting 1996/97 -- ABC 1995/96 -- ABC
1994/95 -- ABC 1993/94 -- FC Porto 1992/93 -- ABC 1991/92 -- ABC 1990/91 -- ABC 1989/90 -- ABC
1988/89 -- Sporting 1987/88 -- Sporting 1986/87 -- Benfica 1985/86 -- Benfica 1984/85 -- Benfica
1983/84 -- Belenenses 1982/83 -- Sporting 1981/82 -- Belenenses 1980/81 -- Sporting 1979/80 -- FC
Porto 1978/79 -- FC Porto 1977/78 -- Belenenses 1976/77 -- FC Porto 1975/76 -- FC Porto 1974/75 --
Sporting 1973/74 -- Belenenses 1972/73 -- Sporting 1971/72 -- Sporting - 'Ranking': 1. Sporting 15
títulos 2. ABC 12 3. FC Porto 7 4. Benfica 5 5. Belenenses 4 6. Águas Santas 1 . Madeira SAD 1 . Xico
Andebol 1
 
Lusa
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FC Porto e Sporting disputam o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, nas meias-finais da
competição, no Peso da Régua, onde Benfica e o 'outsider' FC Gaia disputam a outra vaga no jogo
decisivo.
 
O encontro entre o recém bicampeão nacional Sporting e o FC Porto, numa reedição do último duelo
da fase final, que os portistas venceram no sábado por 31-26, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, é o
jogo 'grande' das meias-finais da Taça de Portugal.
 
Arredado das grandes conquistas - o campeonato 'foge' há três épocas -, depois de ter somado sete
consecutivos, o FC Porto tem nesta prova a derradeira oportunidade de não ficar em branco na época
de 2017/18 e suceder no historial ao ausente ABC.
 
Para marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto afastou nos quartos de final o
Belenenses (32-18), nos 'oitavos' a Académica de São Mamede (44-21) e nos 16 avos o Marítimo (37-
23).
 
O Sporting, que viu abalada a sua estrutura com suspeitas de corrupção na conquista do título de
campeão de 2016/17, tem marcado presença nas principais decisões das últimas épocas e pretende
juntar a conquista da Taça ao campeonato.
 
A equipa 'leonina' eliminou nos quartos de final o Avanca (40-24), na altura treinado pelo atual
treinador do FC Porto, Carlos Martingo, nos 'oitavos' afastou o Santo Tirso (36-17) e nos 16 avos de
final o Alto do Moinho (41-18).
 
O Sporting procura alcançar pelo terceiro ano consecutivo a final da Taça de Portugal. Em 2016/17 e
2015/16, a formação 'leonina' saiu derrotada no prolongamento nas finais disputadas com ABC (35-
33) e Benfica (36-35), respetivamente.
 
Quando FC Porto e Sporting iniciarem sábado o seu jogo, pelas 17:30, no Pavilhão Municipal do Peso
da Régua, já terá sido encontrado o primeiro finalista, a sair do encontro que opõe o Benfica ao FC
Gaia, a ter início pelas 15:00.
 
O Benfica, vice-campeão nacional, em igualdade pontual com o FC Porto, terceiro, e a seis pontos do
campeão Sporting, parte para o jogo com o secundário FC Gaia com o estatuto de superfavorito.
 
A formação 'encarnada' chegou à 'final four' depois de afastar o São Bernardo (28-25), depois de ter
eliminado Benavente (45-18) e Arsenal Devesa (39-25).
 
O Benfica terá como opositor na meia-final o surpreendente FC Gaia, da segunda divisão, sobrevivente
desde a primeira ronda da Taça de Portugal, que foi o 'tomba-gigantes' dos quartos de final ao
eliminar o Madeira SAD (29-27).
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O percurso do FC Gaia até à inédita presença na 'final four' fez-se ainda às custas da eliminação nos
oitavos de final do AC Fafe (32-27), nos 16 avos de final do AA Almeirim (46-18), na segunda
eliminatória do Estarreja (36-26) e na primeira do CP Natação (30-22).
 
O Sporting, com 15 triunfos, é o clube que por mais vezes ergueu a Taça de Portugal, seguido a curta
distância pelo ABC, com 12, do FC Porto, com sete, e do Benfica, com cinco. O FC Gaia procura
conquistar a sua primeira taça de Portugal.
 
Lusa
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