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A1  
Renascença

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 69842913

 
05-06-2017 09:33

Notícias de desporto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93dca1ed-0490-4d1a-a602-

ff979bd5a257&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Notícias de desporto:
-O Sporting procura um defesa-central;
- O FC Porto tenta fechar o mais rapidamente possível o dossier treinador.
- A loucura em Madrid por Cristiano Ronaldo.
- No Basquetebol, o Benfica venceu o FC Porto.
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A2  
TVI 24

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

 
ID: 69842827

 
05-06-2017 09:31

1 1 1

ABC conquista Taça de Portugal de Andebol-declarações dos treinadores

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=60fe1a95-7b29-4142-98c8-

c911adfee3ef&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O treinador do ABC de Braga diz que o sucesso se deve ao trabalho dos jogadores, o técnico enalteceu
o percurso da equipa na Taça, já o treinador do Sporting lamentou o facto de ter falhado aquele que
era um dos objetivos desta época.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2017-06-05 09:32
 TVI 24 - Notícias , 2017-06-04 00:30
 TVI 24 - Notícias , 2017-06-05 11:41
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A3  
RTP 3

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 69842750

 
05-06-2017 09:22

1 1 1

Taça de Portugal de andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99d25645-d965-4473-8390-

3bc0f1ad3488&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O ABC de Braga conquistou a Taça de Portugal em Andebol. Os minhotos derrotaram o Sporting que
esta época foi campeão nacional e venceu também a Taça Challenge.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-06-05 09:23
 RTP 3 - 3 às... , 2017-06-05 10:52
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 69842105

 
05-06-2017 08:33

Notícias de desporto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b09d135b-f2d8-4e34-82c9-

fb00cf406687&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Notícias de desporto:
- Real Madrid fez a festa de campeão da Europa;
- Mercado de transferências;
- Final da Taça de Portugal de Futebol feminino;
- ABC de Braga conquistou a Taça de Portugal no andebol.
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A5  
TVI 24

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

 
ID: 69841824

 
05-06-2017 08:18

1 1 1

ABC conquista Taça de Portugal de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a74a88a-96c4-4bf1-a7bb-

8ee223b12863&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O ABC conquistou a Taça de Portugal de andebol num jogo que obrigou ao prolongamento, a equipa
de Braga venceu o Sporting por 35-33.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-06-05 09:30
 TVI - Diário da Manhã , 2017-06-05 08:19
 TVI - Diário da Manhã , 2017-06-05 09:30
 TVI 24 - Notícias , 2017-06-04 00:29
 TVI 24 - Notícias , 2017-06-05 11:40
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A6 ABC conquista 12.ª Taça de Portugal de andebol ao vencer Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=87981

 
05/06/2017 00:02
 
O ABC conquistou hoje pela 12.ª vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer na final o Sporting,
campeão nacional, por 35-33, em Fafe, após prolongamento.
 
A formação bracarense vencia ao intervalo por 19-14, tendo o Sporting chegado à igualdade 30-30 no
tempo regulamentar.
 
O ABC reconquistou o troféu, dois anos depois, aproximando-se dos 'leões', dominadores do historial
da Taça, com 15 títulos.
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Explosão de alegria dos bracarenses pela conquista da Taça de Portugal ao campeão nacional Sporting, num pavilhão de Fafe dividido no apoio às duas  equipas 

-4 • 

g") O central continua a desafiara ló- 
gica e cada pequeno espaço é um cami-
nho para a baliza. Depois do Sporting 
igualar a 29, fez o 30-29 e, no prolon-
gamento, teve arte para manter 2 golos 
de vantagem, 34-32, a 1,27 m do fim. 
Além das assIstencias e velocidade! 

encontrou o espaço ideal para pôr 
em campo todos os seus atribu- 
tos. No ano passado, por esta altu - 

1111~~11111~111111~; 
TAÇA DE PORTUGAL 
4 Final 4 4 Pav. Multiusos de Fate 

4  masculina-)  melas-ficais  +  sábado 
Avaria-Sportini_ 21-34 
FC Porto-ABC 33-33 
3 Final 3 enteai 
Sporting-ABC 33-35   
4 sábado 
Madeira, SAD-Mavarium 34-19  
Colégio de Gala-Assornada 3147 
-)   Final ÷ ontem  
Madeira, 911 GAIA 22-33 

curta viagem para Braga, num fi-
nal de temporada feliz para o ABC 
e com um sentimento partilhado 
por todos os protagonistas: venha 
de lá o tempo de merecido des-
canso! 

MAIS DESPORTO 
ANDEBOL — TAÇA DE PORTUGAL — FINAL 

Pavilhão Multiusos. 
em Fafe 

SPORTING • ABC 

14  INTXmix, 19 
MatelAsanin (GR) Humberto Gomes (GR) 
Aljosa CudIc (GR) Emanuel Ribeiro (6R)  
igor Zabk (1) Cláudio Siva (GR) (4) 
Pedro Portela (5) Déldo Plna  
Allchal Rogo (3) Hugo Rocha (2)  
Bosko BJelanovk Pedro Seabra (7)  
Cláudio Pedroso (21._ Miguel Bandeira  
Carlos Ruma.  (2) Di°80  Branquinho O 
Frankls Carol (6) Miguel Sarmento (3) 
Carlos Cameirofi , Rica* Pesqueira  
Francisco Tavares Pedro Spinola (10)— 

 Edmilson Araújo (1)— Dado Andrade (1)  
Marco Oneto (3)...  — Carlos Martins (4)  
Ivan lalkcevk (2)......__...' André Gomes (2) 
Soão Paulo Pinto José Costa (1)  
lanko Bozovk  (7) Tomás Albuquerque 

litiGOCAMELA 

'após prolongamento; 30-30 no tempo regulamentar 
Ánorrnos 
Daniel Martins e Roberto Martins (Leiria)  

ANDEBOL 

por 
HUGO COSTA 

D
IFICILMENTE esta final 
da Taça de Portugal, rea-
lizada em Fafe, será es-
quecida: ao intervalo, o 
ABC vulgarizava o cam-

peão nacional Sporting, vencendo 
por 19-14. Ampliou a vantagem 
para 26-20 aos 10 minutos da se-
gunda parte e a 8 minutos do fim 
tinha 4 golos à maior... Mas os leões 
conseguiram um último fôlego e 
acertaram finalmente em termos 
defensivos, empatando a 10 se-
gundos do fim (30-30) e levando 
o jogo para prolongamento. 

No tempo extra o Sporting até 
teve hipótese de se colocar na fren-
te, mas não conseguiu. O ABC foi 
qual predador à espera da presa e 
não desperdiçou a oportunidade 
de a caçar. Com  os adeptos incan-
sáveis no apoio, a bola chegou ao 
suspeito do costume, Pedro Seabra, 
que com um míssil a 1,27 minutos 
do fim colocou o resultado em 34 - 
-32. Mesmo depois de Oneto ter re-
duzido, o central montou o ata-
que para dar a Carlos Martins a 
estocada final. Jogo de loucos, de 
emoção, de luta titânica! 

Soou o sonoro final e Seabra foi 
prontamente agarrado pelos co-
legas, naquela que foi a última sin-
fonia que dirigiu no ABC de Braga 
— vai para o Benfica, juntamente 
com o treinador Carlos Resende e 
Ricardo Pesqueira —, local onde 

CARLOS RESENDE 

ra, estava a festejar o titulo nacio-
nal, depois da Supertaça e da Taça 
Challenge. Um ano antes tinha já 
ganho a Taça de Portugal. Tudo 
com o seu cunho e de uma equipa 
de guerreiros que nunca desiste! 

Os leões não concretizaram o 
desejado triplete, depois de terem 
conquistado a Taça Challenge e o 
titulo nacional , mas nem por isso 
os inúmeros adeptos deixaram de 
festejar, no final, com os jogado-
res, numa rara festa dupla... Até 
houve cânticos para ambas as equi-
pas: Assim se vê aforça do ABC, di-
rigido aos minhotos, e Campeões, 
nós somos campeões, para os lis-
boetas. 

A Taça de Portugal, essa, fez a 

rem a palavra 

ÉPOCA SIMPÁTICA 

Tínhamos falado entre nós e 
reconhecemos que a época não foi 
brilhante, mas acabou por ser muito 
simpática. Para os meus jogadores, 
esta final foi brilhante. Estão de 
parabéns porque conseguiram manter 
o foco e a concentração 

CARLOS RESENDE 
Treinador do »é 

MAIS CORAÇÃO 

Tivemos mais coração do que 
cabeça, houve multo querer, quisemos 
muito mesmo, mas nem sempre de 
forma competente. Nâo estou 
satisfeito com a época, porque 
queríamos ganhar a Taça para dar mais 
uma alegria aos sportinguistas 

HUGO CANELA 
Treinador do sportiny 

Ultima sinfonia do maestro 
Pedro Seabra foi decisivo na conquista da Taça de Portugal pelo ABC, antes de rumar ao 
Benfica o Sporting ainda forçou o prolongamento, mas os bracarenses 'mataram' o jogo 
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O ANDEBOL Macedónios do Vardar 
ganharam pela V vez a Liga dos Cam-
peões. Bateram o Paris SG, 24-23. 
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O BOA HORA. O plvot David Pinto e o 
lateral João Ferreira estão próximos de 
se tornarem reforços do Boa Hora, que 
já assegurou a permanência no 
Andebol 1. Ambos os jogadores 
pertenciam ao Benfica. 
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Sor& Lopes (1) 
&lota Correia 
Peiri Abreu 
Sara Pereira 
Patrida Morais 

Dobradinha do Colégio de Gaia 
AMDEDOL—  TaroA DE PORTUGA L - FINAL 

Pavilhão Multiusos, em Faf e 

=EIRA SM • COLÉGIO GAIA 

¡GA
 23 

lin4au)  
Mónka Correta (GR) Jessica Ferreira (GR) 
Nadia Santos (GR) Ana Ferreira (GR) 
Anais Gouvela (1) Carolina Loureiro 
Manda Abreu Catarina Mendes 
Ripa Correia (4) Bebiam Sablno 
Matara Faleko  
Utit Tavares (12) 
Renata Tavares (4) 

Nak Pinho (3)  
Ana GaMe (3)  
Patrkla Lima (3) 
Merissa Costa 
Patricia Resende (3) 
Rosa Nolasco 

PAULA (ASTRO 

Álturritos 
Carlos Marinho e Fernando Novais (Braga) 

4  Campeãs nacionais conquis-
taram Taça de Portugal feminina, 
ao vencer o Madeira SAD 

O Colégio de Gaia conseguiu jun-
tar a Taça de Portugal ao Campeo-
nato Nacional numa inédita dobra-
dinha para as gaienses. Derrotaram 
o Madeira SAD, por 23-22, numa fi-
nal com partes distintas. Primeiro 
com superioridade insular, depois 
com resposta à altura na segunda 
parte. Nos instantes finais do jogo, a 
guarda-redes Jéssica Ferreira evitou 
o empate, depois de as comandadas 
de Sandra Fernandes terem reduzi-
do de 17-22 para 22-23 e as colegas 
festejaram uma época brilhante. 

«Temos mais experiência que 
fomos adquirindo com presen- 

Gaienses festejam inédita dobradinha 

ç as nas provas europeias. Tive-
mos dificuldades iniciais, mas 
depois conseguimos circular a 
bola mais rapidamente», comen-
tou a treinadora Paula Castro. H.C, 

Carolina Monteiro 
Catarina Ruela  
Sandra Santiago (10) 
Joana Plnto 
Helena Soares (1) 
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mais andebol 

BELENENSES. O extremo-
-esquerdo Nelson Pina (ex-Madeira 
SAD) e o extremo-direito Nuno Santos 
(Boa Hora) vão ser reforços do 
Belenenses na próxima temporada, 
como treinador João Floréncio a 
comandar os azuis do Restelo. 
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O SELEÇÃO. O selecionador Paulo 
Jorge Pereira escolheu 20 jogadores 
para as duas jornadas restantes da 
qualificação para o Euro-2018, a 14 de 
junho em Gondomar contra a 
Alemanha e a 17 na Eslovénia: Gustavo 
Capdeville, Edmilson Araújo, Carlos 
Martins, Quintana, Figueira, Vidrago. 
Branquinho, Portela. Areia. Tiago Rocha, 
Daymaro, Pesqueira, Rui Silva, M. 
Martins, Gilberto, Grilo. Cavalcanti, 
Fábio Magalhães, Jorge Silva e Miguel 
Baptista. 
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ABC/UMinho vence Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Bola na Rede Online Autores: Pedro Palma

URL:http://www.bolanarede.pt/modalidades/andebol/abcuminho-vence-taca-de-portugal/

 
Artigo de opinião de Pedro Palma, redator de Andebol, sobre a vitória do ABC/UMinho na Taça de
Portugal
 
Realizou-se este fim de semana a Final Four da Taça de Portugal de Andebol Seniores Masculinos
2016/2017 em Fafe. Era o último troféu por disputar em Portugal. No sábado, dia 03/06/2017,
disputaram-se as duas meias finais: Sporting CP vs AA Avanca e FC Porto vs ABC/UMinho. Na
primeira, os campeões nacionais venceram, com mais dificuldade do que seria previsível, o AA Avanca
por 24-21. Na segunda o FC Porto não conseguiu superar a equipa de Carlos Resende, tendo perdido
23-22 com um golo de Pedro Seabra Marques no último segundo. Com esta derrota o FC Porto está há
duas épocas sem vencer qualquer troféu.
 
Hoje, dia 04/06/17, jogou-se a grande final: Sporting CP vs ABC/UMinho. O Sporting queria, depois de
conquistar a Challenge Cup e o Campeonato Nacional, conquistar o terceiro troféu esta época. O
ABC/UMinho queria voltar a conquistar a competição dois anos depois.
 
Apesar de ambas as equipas quererem muito conquistar o troféu, o ABC entrou em jogo com um ritmo
muito elevado, apanhando o Sporting CP um pouco desprevenido e desconcentrado e conseguiu desde
cedo ter vantagem no marcador, com efeito ao intervalo o resultado era 14-19.
 
O ABC venceu a sua 12ª Taça de Portugal
Fonte: FAP
 
Uma vantagem confortável, mas que em Andebol não é decisiva. No recomeço da partida a equipa de
Hugo Canela mostrou o porquê de ser a campeã nacional e entrou determinada a recuperar a
desvantagem. Com muito esforço e dedicação a equipa verde e branca conseguiu impedir a derrota,
vencendo 16-11 na segunda parte. Com esta recuperação o resultado final no tempo regulamentar foi
30-30. E todos ficámos gratos por pudermos ter pelo menos mais 10 minutos deste grande espetáculo
de Andebol.
 
Durante os 10 minutos do prolongamento, o ABC contou com Pedro Seabra Marques em grande estilo
o que permitiu que arranjasse mais soluções em termos ofensivos. Em termos defensivos, a defesa
aguerrida e a boa exibição de Emanuel Ribeiro dificultaram muito a primeira linha do Sporting CP.
Desta forma o ABC/UMinho venceu 5-3 no prolongamento, sendo o resultado final 33-35 a favor da
equipa bracarense. Este pode ter sido o último troféu de Carlos Resende em Braga, já que o ex-
internacional Português é muito pretendido em outras paragens.
 
Foto de Capa: FAP
 
Há mais de 10 anos a virar frangos nas balizas do Andebol, adepto ferrenho do Benfica e alentejano. O
Andebol é com ele.
 
O Pedro escreve ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.
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Últimos Artigos por Pedro Palma (ver todos)
 
Comentários
 
Junho 4, 2017, em
 
Pedro Palma
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Tiago Pereira e Elledy Semedo deixam Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=675919

 
O Benfica anunciou, esta segunda-feira, as saídas dos andebolistas Tiago Pereira e Elledy Semedo,
depois de terminados os respetivos contratos.
 É com orgulho que se sublinha o carácter e a intensidade competitiva evidenciados por ambos os
andebolistas, que foram dignos representantes do Clube e ficam com uma porta aberta nesta casa ,
lê-se na nota emitida no site dos encarnados, em que se sublinha que os dois atletas  vão seguir para
novos desafios correspondentes a boas oportunidades para a carreira desportiva .
 
05-06-2017
 
Redação
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ANDEBOL 

ABC CONQUISTA TAÇA 
O ABC de Braga conquistou 
ontem pela 12.a vez a Taça de 
Portugal de andebol, ao vencer 
na final o Sporting, campeão 
nacional, por 35-33, em Fafe, 
após prolongamento. O Spor-
ting é o clube com mais taças 
conquistadas (15). 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu ontem,
no Pavilhão Multiusos de Fafe, a
Taça de Portugal de andebol ao
bater na final o Sporting, após
prolongamento, por 35-33.

O público encheu as bancadas,
em ambiente de festa e fair-play.

Os academistas, que atingiram
o intervalo a ganhar por cinco
golos (14-9), chegaram a ganhar
por seis (20-26) aos 11 da etapa
complementar. A 8 minutos do
fim do tempo regulamentar os
minhotos venciam por quatro
(25-29), mas até ao minuto 60 o
Sporting igualou (30-30).

Apesar de boas defesas  do
guardião leonino, Matej Asanin,
à entrada no segundo quarto de
hora os academistas deram um
esticão na contagem, com golos
de Pedro Spínola, de Carlos
Martins e Diogo Branquinho,
estes dois após intercepções
seguidas de contra-ataque, pas-
sando  da vantagem tangencial
(6-7) para uma diferença de qua-
tro golos (6-10).

No fim do primeiro tempo, o
jogo complicou-se. A 4 minutos
do intervalo, quando o ABC
comandava por quatro (11-15),
o ponta esquerda academista
Dario Andrade faz uma      inter-
cepção, sai em contra-ataque e
quando prepara o remate sofre
um toque pelas costas de Carlos
Carneiro, que viu cartão verme-
lho directo. 

Do lance resultou também um
livre de 7 metros que Miguel
Sarmento converteu, dando ao
ABC pela primeira  vez um
avanço de cinco golos (11-16). 

Porém, nos ataques seguintes
do Sporting, a equipa leiriense
de arbitragem excluiu quase em
simultâneo Ricardo Pesqueira e
Dario Andrade. Tal inferioridade
não logrou impedir os pupilos de
Carlos Resende — com Pedro
Spínola em grade evidência na
concretização [oito golos só na
primeira parte], de chegar aos 29
minutos a ganhar 13-18 e ao in-
tervalo com 14-19.  

A etapa complementar come-
çou praticamente com a segunda
exclusão de Ricardo Pesqueira e

uma recuperação gradual do
Sporting. Com Frankis Carol a
emergir,  aos 38 minutos a equi-
pa campeã nacional já só perdia
por três (20-23) —  e relançava
as incertezas. 

Hugo Rocha, em entrada aos 6
metros e Diogo Branquinho por
duzas vezes, voltaram a esticar,
a 19 minutos do fim do tempo
regulamentar, a diferença para
20-26. Foi esta a última ocasião
que o marcador assinalou tal

desnível.
Pedro Portela, Frankis Carol e

Bozovic deram ao Sporting a
recuperação: 25-27 a 11 minutos
do fim. 

Dario fez aos 6 metros um pas-
se ponta-pivot que Hugo Rocha
aproveitou para elevar (25-28) e
Seabra fez 29-29, com 8 minutos
para jogar.  Nos últimos ataques
o Sporting jogava certeiro no
gesto técnico e Portela empatou
29-29.  Seabra faz 29-30 e Bozo-
vic faz de 7 metros o 30-30.

À entrada no prolongamento,
com Spínola esgotado, no ata-
que do ABC ascendeu André
Gomes e  José Costa - especta-
cular golo que o pivot fez de
costas para a baliza (31-32).

Ao fim de 5 minutos as equipas
mudam de campo. Pesqueira
sofre terceira exclusão. Emanuel
Ribeiro defende dos 7 metros.
Depois  Ruesga atira ao poste da
baliza bracarense, Sarmento
converte um castigo máximo
(31-33), Zuniga reduz (32-33),
Seabra em apoio dilata (32-34),
Zuniga reduz (33-34) e Carlos
Martins fecha a contagem.

BRUNO PEREIRA 

Pavilhão Multiusos de Fafe assistiu à festa do ABC/UMInho que, após prolongamento,  venceu na final o campeão nacional Sporting

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Falar agora da saída
para o Benfica seria
retirar brio à Taça”

“Perante três jogos fantásticos, 
exibições de jogadores como as que
se puderam assistir, era retirar todo
o brio da AA Avanca, do FC Porto,
do Sporting e  da equipa que mais
mereceu, o ABC/UMinho. Tem de se
sublinhar os três jogos fantásticos
(da ‘final four'). Tudo o que não seja
falar disto é estar a minimizar uma
competição  bem organizada”, foi
assim que Carlos Resende, ontem,
respondeu ao ser questionado a
propósito da provável saída para o
Benfica. Referindo-se à temporada
agora finda, comentou que “não foi
brilhante. Com muitas dificuldades,
e condições interessantes como ir à
Liga dos Campeões. Isso também
nos trouxe dificuldades e, ao sair
daqui vencedor perante uma equi-
pa como o Sporting e perante uma
equipa como o FC Porto, temos re-
conhecer que, apesar de não ter si-
do uma época brilhante, não deixa
de ter sido simpática”. Sobre a final
admitiu que a primeira parte de
Pedro Spínola é “uma coisa do ou-
tro mundo. Isso ajudou imenso,
mas claro que também teve refle-
xos na segunda parte. Também é
verdade que ele depois não pôde e
os outros ajudaram”. 

SPORTING 33
Matej Asanin e Aljosa Cudic (GR). Igor
Zabic (1), Pedro Portela (5), Michal Kopco
(3), Bosko Bjelanovic, Cláudio Pedroso (2),
Carlos Ruesga (2), Frankis Marzo (6),
Carlos Carneiro (1), Francisco Tavares,
Edmilsson Araújo (1), Ivan Nikcevic (2),
Marco Zuniga (3), João Pinto e Janko
Bozovic (7).
Treinador: Hugo Canela.

ABC/UMINHO 35 *
Humberto Gomes, Cláudio Silva 
e Emanuel Ribeiro (GR); Hugo Rocha (2 ),
Pedro Seabra (7), Carlos Bandeira, Diogo
Branquinho (5), Miguel Sarmento (3),
Ricardo Pesqueira, Pedro Spínola (10),
Dario Andrade (1),  Carlos Martins (4),
André Gomes (2), José Costa  (1) e Tomás
Albuquerque. 
Treinador: Carlos Resende.

* Após prolongamento: 30-30 no fim do
tempo regulamentar.
Ao intervalo: 14-9
Pavilhão Multiusos de Fafe
Árbitros  Daniel Martins e Roberto
Martins (Leiria)

ABC/UMinho ganha Taça em
fase de renovação da equipa
ONTEM EM FAFE com a conquista da sua 12.ª Taça de Portugal,o ABC/UMinho fechou um ciclo, com a
perspectiva de vários  jogadores e equipa técnica saírem em busca de melhores condições.

Foi a 12.ª Taça de
Portugal que o ABC
venceu - tinha ganho a
11.ª em 2015, em Loulé.
O Sporting ainda é o
clube português que
ostenta mais vitórias
neste troféu:
Sporting ................. 15
ABC .........................12       
FC Porto .................. 7
Benfica ................... 5     
Belenenses ............. 4 

§cabinas

+ 12.ª Taça
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Fim de carreira
Dario Andrade
disponível para apoiar
jovens em formação
Dario Andrade confirmou que
provavelmente vai continuar 
ligado ao andebol. “Se eu puder
ajudar atletas da formação, 
porque  o ABC tem atletas com
muito valor, para ajudar o  clube,
a equipa  sénior e futuramente a
seleçcão nacional, esse será o
meu  objectivo”, comentou o
ponta bracarense Dario Andrade.
“Sinto gratidão por esta modali-
dade. Pedi aos meus colegas um
esforço extra e, realmente, esse
esforço foi tremendo”, adiantou.
Dario Andrade reconhece que
“qualquer atleta gostaria de 
conseguir terminar uma carreira
com uma ajuda tão grande 
deste grupo de trabalho, com
um troféu como a Taça de 
Portugal na mão”.

Manuel Moreira
“Associação agradece
e o ABC está vivo ”
“O ABC está vivo, a Associação 
de Andebol agradece e felicita
todos os bracanenses que se
deslocaram a Fafe. Muitos  não
acreditavam e conseguiu uma vi-
tória contra o campeão nacional,
muito importante para os próxi-
mos tempos”. 

Raul Cunha
“Procuramos trazer
para Fafe eventos de
dimensão nacional”
“Procuramos trazer para Fafe
eventos de dimensão nacional
como este. Estamos contentes
pela forma  como foi disputado e
como a organização conseguiu
cumprir objectivos”.  

§declarações

TAÇA DE PORTUGAL
| Rui Serapicos | 

“É uma final muito emocionante
para mim. Para o ano não vou
continuar no clube”, disse ao
Correio do Minho Pedro Seabra,
em lágrimas, confirmando que
vai para um emblema  que lhe
permite dedicação por inteiro. 

Nas últimas épocas, ao mesmo
tempo que pelo ABC conquistou
duas Taças de Portugal, um títu-
lo de campeão nacional e uma
Taça Challenge, o jogador oriun-
do da zona de Aveiro formou-se
em Medicina, actividade que -
sem dizer se é para o Benfica
que se transfere, com Resende  -
vai suspender para se concentrar
no desempenho competitivo. 

“Não foi uma época fácil para
nós. Como sempre, assumimos
os objectivos bem altos. No
campeonato não conseguimos
cumprir esses objectivos, pois
assumimo-nos como candidatos
ao título e acabámos no quinto
lugar. Mas chegámos à Taça de
Portugal de cabeça limpa e acre-
ditávamos no nosso valor. Che-

gar ao final e acabar com o título
foi motivo de muita alegria para
mim. Por outro lado, foi muito
emocionante. Foi o meu último
jogo pelo ABC, e era importante
para mim acabar este ciclo com
um título e dar oportunidade ao
ABC de começar a próxima com

outro, a Supertaça”, disse.
Lembrando também Nuno Gri-

lo, que saiu para o Créteil, de
França, Seabra  junta-se a um
êxodo com  Dario Andrade, em
final na carreira, José Costa que
volta para França e Pedro Spíno-
la, que vai jogar para a Suíça.

Pedro Seabra em lágrimas
CENTRAL SAI DO ABC para um clube que lhe permite dedicar-se a tempo
inteiro ao andebol, suspendendo o exercício da medicina. 

BRUNO PEREIRA

Pedro Seabra sai do ABC/UMinho emocionado

DR

Pedro Spínola marcou ontem 10 golos
DR

Dario Andrade

lll
“Lutámos com todas as
forças que tínhamos para
este último objectivo. 
O campeonato não correu
como a gente queria. 
Tivemos nesta Final Four
oportunidade para conse-
guir o último objectivo 
da época, conseguimos. 
É uma excelente maneira
de fechar um ciclo aqui 
e estou muito feliz “.

PEDRO SPÍNOLA
jogador do ABC/UMinho

(de saída para a Suíça)

Publicidade
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Desporto bracarense                 
em grande

O desporto bracarense este-
ve ontem em grande. O dia
prometia. Jogavam-se três fi-
nais. E, destas três, a alegria
veio do ABC pela conquista
da Taça de Portugal em ande-
bol e do Sporting de Braga,
pela conquista da Taça dos
Campeões da Europa em fu-
tebol de praia. Apenas o fute-
bol feminino do Sporting de
Braga não conseguiu chegar
ao troféu e vencer a Taça de
Portugal. Perdeu com o Spor-
ting (vencedor do campeona-
to), por 2-1, mas caiu de pé,
tendo rubricado uma exce-
lente exibição e num jogo
que fica para a história por
ter registado a maior enchen-
te de sempre.

No andebol, o Académico
de Braga deu mais uma ale-
gria aos seus adeptos e que
bem mereceram. Um triunfo
na final da Taça de Portugal
por 35-33, num jogo disputa-
do em Fafe e depois de, no
sábado, ter afastado o F.C.
Porto. Foi a 12.ª vez que os
aca- demistas ergueram o tro-
féu e, este ano, com sabor
mais especial uma vez que
foi frente ao actual campeão
nacional. ABC que demons-
trou mais uma vez que não
são os orçamentos milioná-
rios que vencem campeona-
tos ou conquistam taças. A
categoria dos jogadores do
ABC, grande parte formada
nas camadas jovens, mostrou
a diferença...

Num outro patamar, numa
outra modalidade, o Sporting
de Braga escreveu o seu no-
me pela primeira vez na con-
quista da Taça dos Campeões
da Europa em futebol de
praia, ao vencer os ucrania-
nos do Artur Music, por 8-5.

Um dia em grande para o
desporto bracarense. Não é
todos os dias que num só dia
se chegam a três finais. 

Mais uma vez Braga está
em festa e a festa fez-se ao
longo de Portugal com feste-
jos na Nazaré e Fafe. Mas...
mesmo no Estádio Nacional
as jogadoras bracarenses sen-
tiram o calor dos adeptos e o
nome de Braga fez-se ouvir,
também, no Jamor.

Bom Dia
PAULO 
MONTEIRO
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ABC/UMinho conquista Taça de Portugal em fase de renovação da equipa
 
Desporto
O ABC/UMinho venceu ontem, no Pavilhão Multiusos de Fafe, a Taça de Portugal de andebol ao bater
na final o Sporting, após prolongamento, por 35-33.
O público encheu as bancadas, em ambiente de festa e fair-play.
Os academistas, que atingiram o intervalo a ganhar por cinco golos (14-9), chegaram a ganhar por
seis (20-26) aos 11 da etapa complementar. A 8 minutos do fim do tempo regulamentar os minhotos
venciam por quatro (25-29), mas até ao minuto 60 o Sporting igualou (30-30).
 
Apesar de boas defesas do guardião leonino, Matej Asanin, à entrada no segundo quarto de hora os
academistas deram um esticão na contagem, com golos de Pedro Spínola, de Carlos Martins e Diogo
Branquinho, estes dois após intercepções seguidas de contra-ataque, passando da vantagem
tangencial (6-7) para uma diferença de quatro golos (6-10).
No fim do primeiro tempo, o jogo complicou-se. A 4 minutos do intervalo, quando o ABC comandava
por quatro (11-15), o ponta esquerda academista Dario Andrade faz uma intercepção, sai em contra-
ataque e quando prepara o remate sofre um toque pelas costas de Carlos Carneiro, que viu cartão
vermelho directo.
 
Do lance resultou também um livre de 7 metros que Miguel Sarmento converteu, dando ao ABC?pela
primeira vez um avanço de cinco golos (11-16).
 
Porém, nos ataques seguintes do Sporting, a equipa leiriense de arbitragem excluiu quase em
simultâneo Ricardo Pesqueira e Dario Andrade. Tal inferioridade não logrou impedir os pupilos de
Carlos Resende - com Pedro
 
Spínola em grade evidência na concretização [oito golos só na primeira parte], de chegar aos 29
minutos a ganhar 13-18 e ao intervalo com 14-19.
 
A etapa complementar começou praticamente com a segunda exclusão de Ricardo Pesqueira e uma
recuperação gradual do Sporting. Com Frankis Carol a emergir, aos 38 minutos a equipa campeã
nacional já só perdia por três (20-23) - e relançava as incertezas.
 
Hugo Rocha, em entrada aos 6 metros e Diogo Branquinho por duzas vezes, voltaram a esticar, a 19
minutos do fim do tempo regulamentar, a diferença para 20-26. Foi esta a última ocasião que o
marcador assinalou tal desnível.
 
Pedro Portela, Frankis Carol e Bozovic deram ao Sporting a recuperação: 25-27 a 11 minutos do fim.
 
Dario fez aos 6 metros um passe ponta-pivot que Hugo Rocha aproveitou para elevar (25-28) e
Seabra fez 29-29, com 8 minutos para jogar. Nos últimos ataques o Sporting jogava certeiro no gesto
técnico e Portela empatou 29-29. Seabra faz 29-30 e Bozovic faz de 7 metros o 30-30.
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À?entrada no prolongamento, com Spínola esgotado, no ataque do ABC ascendeu André Gomes e José
Costa - espectacular golo que o pivot fez de costas para a baliza (31-32).
 
Ao fim de 5 minutos as equipas mudam de campo. Pesqueira sofre terceira exclusão. Emanuel Ribeiro
defende dos 7 metros. Depois Ruesga atira ao poste da baliza bracarense, Sarmento converte um
castigo máximo (31-33), Zuniga reduz (32-33), Seabra em apoio dilata (32-34), Zuniga reduz (33-34)
e Carlos Martins fecha a contagem.
 
2017-06-05
 
Rui Serapicos
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Desporto bracarense em grande
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Correio do Minho Online Autores: Paulo Monteiro

URL:http://www.correiodominho.com/cronicas.php?id=8684

 
Ideias
 
O desporto bracarense esteve ontem em grande. O dia prometia. Jogavam-se três finais. E, destas
três, a alegria veio do ABC pela conquista da Taça de Portugal em andebol e do Sporting de Braga,
pela conquista da Taça dos Campeões da Europa em futebol de praia. Apenas o futebol feminino do
Sporting de Braga não conseguiu chegar ao troféu e vencer a Taça de Portugal. Perdeu com o Sporting
(vencedor do campeonato), por 2-1, mas caiu de pé, tendo rubricado uma excelente exibição e num
jogo que fica para a história por ter registado a maior enchente de sempre.
 
No andebol, o Académico de Braga deu mais uma alegria aos seus adeptos e que bem mereceram. Um
triunfo na final da Taça de Portugal por 35-33, num jogo disputado em Fafe e depois de, no sábado,
ter afastado o F.C. Porto. Foi a 12.ª vez que os academistas ergueram o troféu e, este ano, com sabo
 
r mais especial uma vez que foi frente ao actual campeão nacional. ABC que demonstrou mais uma
vez que não são os orçamentos milionários que vencem campeonatos ou conquistam taças. A
categoria dos jogadores do ABC, grande parte formada nas camadas jovens, mostrou a diferença...
 
Num outro patamar, numa outra modalidade, o Sporting de Braga escreveu o seu nome pela primeira
vez na conquista da Taça dos Campeões da Europa em futebol de praia, ao vencer os ucranianos do
Artur Music, por 8-5.
Um dia em grande para o desporto bracarense. Não é todos os dias que num só dia se chegam a três
finais.
 
Mais uma vez Braga está em festa e a festa fez-se ao longo de Portugal com festejos na Nazaré e
Fafe. Mas... mesmo no Estádio Nacional as jogadoras bracarenses sentiram o calor dos adeptos e o
nome de Braga fez-se ouvir, também, no Jamor.
 
Paulo Monteiro
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ANDEBOL

ABC impõe-se ao
campeão na Taça
OABCconquistou ontempela 12ª
vez a Taça dePortugal de andebol,
ao vencerna final o Sporting, cam-
peãonacional, por35-33, emFafe,
após prolongamento. OABC recon-
quistou o troféu dois anos depois,
aproximando-se dos ‘leões’, domi-
nadores da Taça, com 15 títulos.
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111  Os estudantes 
venceram, no sábado, o 
Ac. Porto, por 28-24, e ga-
rantiram a última vaga de 
acesso à 2.ª Divisão.

Foi uma verdadeira fi nal, 
frente ao Ac. Porto, com 
um ambiente fantástico no 
Pavilhão N.º 1 do Estádio 
Universitário de Coimbra, 
que juntou centenas de 
adeptos.

A Académica precisava 
de vencer para ultrapassar 
o adversário deste jogo e 
garantir, assim, o 3.º lugar 
da Zona 1 da 2.ª fase. Com 
este resultado, os estu-
dantes chegaram aos 31 
pontos, menos um que CA 
Póvoa do Varzim e menos 
três que a CP Natação, que 
terminou na liderança.

Ao Ac. Porto bastava o 
empate, já que os norte-
nhos tinham mais dois 
pontos que a Académica, 

mas os comandados de 
João Maio não estavam 
para contemplações. De-
pois de uma vantagem 
inicial do Ac. Porto, a Aca-
démica saltou para a fren-

te do marcador e chegou 
ao intervalo a vencer por 
13-7.

O último período até foi 
melhor dos visitantes, que 
acabaram por fazer mais 

dois golos que a Académi-
ca (15-17), mas a confortá-
vel vantagem ao intervalo 
foi bem gerida e permitiu 
aos conimbricenses feste-
jar efusivamente no fi nal.

Andebol Académica na 2.ª Divisão

Festa foi grande após o fi nal da partida

DR
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Aveirenses erguem mais
um troféu pelo ABC

VENCEDORESOs aveirenses,
Pedro Seabra e Diogo Branqui-
nho, voltaram a erguer mais
um troféu ao serviço do ABC
de Braga, depois de, na época
passada, terem conquistado o

Nacional de Andebol1 e de te-
rem ganho a Taça Challenge.

Ontem, no Pavilhão Multiu-
sos de Fafe, o ABC conquistou
a sua 12.ª Taça de Portugal de
Andebol, ao vencer na final o
campeão nacional Sporting,
por 35-33, após prolongamen -
to. A equipa bracarense vencia

ao intervalo por 19-14, tendo a
equipa leonina chegado à
igualdade (30-30) no tempo
regulamentar.

O ABC reconquistou a Taça
de Portugal, dois anos depois,
aproximando-se dos “leões”’,
dominadores do historial da
competição, com 15 títulos. Pe-

Andebol
Taça de Portugal

dro Seabra, ontem voltou a ser
dos jogadores mais concreti-
zadores, repetindo a “dose” dos
sete golos marcados na meia-
final frente ao FC Porto.

Na véspera, Pedro Seabra já
tinha sido preponderante na
equipa de Carlos Resende para
eliminação do FC Porto, ao
marcar o golo da vitória a 12
segundos do fim. Já Branqui-
nho, que tinha marcado um
golo, foi mais efectivo no jogo
da decisão, apontando cinco
golos frente aos “leões”. |

LUSA
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ABC festejou efusivamente em Fafe e aproximou-se do número de taças do Sporting 

ABC vence Taça de Portugal 
e impede triplete leonino 

Andebol. Bracarenses estiveram quase sempre na frente do resultado 
e levantam troféu pela 12.a  vez com triunfo sobre campeão nacional 

DAVID PEREIRA 

O ABC conquistou ontem a 12.8  
Taça de Portugal da sua história, ao 
vencer o Sporting por 35-33, após 
prolongamento, em final disputada 
no Pavilhão Multiusos de Fafe, pe-
rante cerca de 1500 espectadores. 

Os bracarenses estiveram qua-
se sempre na frente do resultado 
-venciam por 19-14 ao intervalo-, 
chegaram a ter seis golos de vanta-
gem, mas foram forçados a jogar o 
tempo extra, uma vez que se verifi-
cava um 30-30 no final do tempo 
regulamentar. Ainda assim, conse-
guiram superiorizar-se e impedi-
ram o triplete dos homens de Hu-
go Canela, que esta temporada ar-
recadaram° campeonato nacional 
e aTaça Challenge, a terceira com-
petição mais importante a nível eu-
ropeu, depois de bater oTurda. 

Com dez golos apontados na fi-
nal, Pedro Spfnola destacou-se 
como o melhor marcador dos mi-
nhotos, que na véspera tinham ba-
tido o FC Porto por 23-22 -o Spor-
ting tinha derrotado o Avanca na 
outra partida dafinalfour(24-21). 

O treinador Carlos Resende 
despede-se assim com um troféu 
- após um 5.° lugar na fase final do 
campeonato -, antes de rumar ao 
Benfica, onde vai substituir o espa-
nhol Mariano Ortega e represeritar  

mais um grande do desporto por-
tuguês, após ter atuado nos junio-
res do Sporting e ter vestido as co-
res do FC Porto enquanto jogador 
e treinador. 

"Não foi uma época brilhante. 
Foi uma época com muitas difi-
culdades, que nos proporcionou 
algumas condições interessantes 
como ir à Liga dos Campeões. Isso 
também nos trouxe dificuldades 
técnicas e administrativas e, com 
todas essas dificuldades, ao sair 
daqui vencedor perante uma 
equipa como o Sporting e perante 
uma equipa como o FC Porto, te-
mos de reconhecer que, apesar de 
não ter sido uma época brilhante, 
não deixa de ter sido uma época 
muito simpática", analisou o trei-
nador de 46 anos. 

Já o técnico leonino, mostrou-
se desagrado por não ter conse- 

Treinador Carlos 
Resende despediu-se 
com um troféu, 
antes de rumar 
ao Benfica, onde vai 
substituir o espanhol 
Mariano Ortega 

guido o triplete. "Confesso que 
não estou satisfeito [com os dois 
títulos conquistados]. Gostaria de 
ter conquistado a Taça. Isso dei-
xa-me triste, simplesmente por-
que podíamos. Conseguimos 
chegar a uma situação em que 
poderíamos eventualmente ter 
ganho. Em dois terços, estou sa-
tisfeito pelo que conseguimos", 
comentou Hugo Canela, 37 anos. 

Minhotos aproximam-se 
Com este triunfo, o ABC de Braga 
voltou a vencer a competição, dois 
anos depois, e reforçou o estatuto 
de segundo clube com maisTaças 
de Portugal em andebol (12), 
aproximando-se do líder desse 
ranking precisamente o Sporting, 
que tem 15. 

Sporting e ABC de Braga vão 
voltar a medir forças no início da 
próxima temporada, mas na Su-
pertaça, prova que os minhotos 
venceram por seis vezes - são os 
recordistas, a par do FC Porto -, 
contra as três dos leões. 

Vardar Skopje campeão europeu 
Entretanto, em Colónia, Alemanha, 
os macedónios doVardar Skopje sa-
graram-se campeões europeus de 
andebol pela primeira vez, ao ven-
cerem os franceses do Paris Saint-
-Germain por tangencial 24-23, na 
final da Ligados Campeões. 
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ABC conquista 
Taça de Portugal 

O ABC conquistou ontem 
pela 12.a vez a Taça de 
Portugal de andebol, ao 
vencer na final o Sporting, 
campeão nacional, por 35-33, 
em Fafe, após prolongamento. 
A formação bracarense 
vencia ao intervalo por 19-14, 
tendo o Sporting chegado à 
igualdade 30-30 no tempo 
regulamentar. 
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Marítimo vence em casa 
Na II Divisão de andebol em se-
niores masculinos a formação do 
Marítimo recebeu no Pavilhão de 
Santo António, na tarde de sába-
do o conjunto do FC Gaia, com os 
madeirenses a vencerem por 30-
22, com 15-9 ao intervalo, igual-
mente favorável ao conjunto ver-
de-rubro. Paulo Moura com 11 go-
los apontados foi o maritimistas 
mais finalizador, num encontro 
bem disputado pelos madeiren-
ses comandados pelo técnico  

Paulo Vieira. Com  este resultado, 
o Marítimo segue na terceira po-
sição do grupo B, zona 1, da se-
gunda fase da prova. 
O Marítimo alinhou com, Paulo 
Jesus, André Correia (5), Eduar-
do Pinto, Guilherme Nascimento 
(4), José Sousa, José Azevedo (3), 
Francisco Reis (1), António Fran-
co (4), Hugo Freitas, António 
Barros (2), Bernardo Fernandes, 
Paulo Moura (11), Ronaldo San-
tos e André Freitas. 
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ANDEBOL 

O Colégio de Gala, depois do título, ganha agora a Taça de Portugal ao vencer a SAD por 23-22. FOTO LUSA 

Gaia faz a dobradinha 
no fim de ciclo da SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Vinte e seis anos depois o Colégio 
de Gaia volta a ganhar uma Taça 
de Portugal, batendo ontem na fi-
nal disputada em Fafe, o Madeira 
Andebol SAD por 23-22, com as 
madeirenses em vantagem no fi-
nal da primeira parte por 11-8. 

Um resultado que permite ao 
Gaia fazer a dobradinha, depois 
de ter ganho a este mesmo Madei-
ra SAD o título de campeão nacio-
nal. Um ano fantástico para as 
nortenhas em termos de resulta-
dos na divisão mais alta do ande-
bol feminino, ficando o Madeira 
SAD 'apenas' com a Supertaça, 
conquistada na abertura da tem-
porada. 

Ontem a madeirense Jéssica 
Ferreira que defende a baliza do 
Gaia, acaba por ter um papel fun- 

NENHUM ELEMENTO 
DA DIRECÇÃO DO 
MADEIRA SAD 
ACOMPANHOU A 
EQUIPA NESTA TAÇA 

damental segurando o resultado a 
escassos dois segundos do fim 
realizando uma defesa fantástica 
a um remate de Soraia Lopes. 
Mas esta final não se fica apenas 
pela excelente segunda parte do 
Gaia. Note-se desde logo em ter-
mos individuais os 12 golos apon-
tados por Érica Tavares que assim 
se despede do projecto madeiren-
se com um grande jogo, mas tam-
bém pela postura das madeiren-
ses. Não existem vitórias morais 
mas toda a primeira parte perten- 

ceu ao Madeira Andebol, que jus-
tificou e bem a vantagem antes do 
descanso. Um parcial de 8 golos 
contra dois da SAD logo na aber-
tura da segunda parte, permite ao 
Gaia assumir o controlo desta par-
tida, que até final, volta a registar 
uma excelente recuperação da 
SAD que diga-se a este nível, aca-
bam por ter razões muito objecti-
vas de queixa da equipa de arbi-
tragem, no que à dualidade de cri-
térios para as sanções disciplina-
res diz respeito. 

Com este final de temporada, a 
SAD fecha um ciclo marcado in-
discutivelmente por um dos plan-
teis mais frágeis deste a sua exis-
tência, desde logo no curtíssimo 
leque de opções, mas também e 
sobretudo pela forma como todos 
observam a estrutura do projecto, 
muitos vezes banal demais para a 
responsabilidade que encerra. 
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 Luís Filipe Silva

m
uitas lágrimas e 
emoção na con-
quista da 12.ª Ta-
ça de Portugal em 

andebol por parte do 
ABC/UMinho.

Numa tarde marcada 
por despedidas (Carlos 
Resende, Pedro Spíno-
la, Pedro Seabra e Dario 
Andrade fizeram ontem 
os seus últimos jogos pelo 
ABC), e tendo como palco 
o bonito Multiusos de Fa-
fe, ABC/UMinho e Spor-
ting proporcionaram um 
grande espetáculo de an-
debol, com um jogo inten-
so, competitivo e dramá-
tico, que só foi resolvido 
no prolongamento.

O ABC/UMinho fez 
uma primeira metade a 
roçar a excelência, tradu-
zida numa vantagem de 
cinco golos ao intervalo 
(14-19), onde teve um Pe-
dro Spínola super inspi-
rado na finalização.

O Sporting foi ain-
da penalizado com a ex-
pulsão de Carlos Carnei-

ABC/UMinho bateu sporting em fafe e terminou a temporada da melhor maneira

Taça conquistada em tarde de despedidas

ro, que travou em falta 
um contra-ataque de Da-
rio Andrade quando este 
estava completamente 
isolado.

Na segunda metade ve-
rificou-se uma tentativa de 
reação por parte do Spor-
ting, que encurtou a des-
vantagem, mas o ABC foi 
respondendo sempre e 
não permitiu a aproxima-
ção do Sporting no mar-
cador. Cada golo dos leões 
tinha resposta à letra por 
parte dos bracarenses que 
foram também enervan-
do os leões à medida que 
o tempo ia passando.

Hugo Canela relançou 
em jogo Frankis Marzo e 
este surgiu com uma veia 
concretizadora mais apu-
rada, tendo os leões redu-
zido a desvantagem para 
três golos.

Pressentindo o perigo, o 
ABC voltou  "a meter prego 

a fundo" e quando Diogo 
Branquinho (48 minutos) 
concluiu um contra-ata-
que sem o guarda-rede do 
Sporting na baliza, os bra-
carenses voltaram a ter seis 
golos de vantagem.

Os leões reagiram e aos 
57m52 segundos consegui-
ram empatar o jogo (29-
29) por Pedro Portela.

Houve ainda mais um 
golo para cada lado e foi 
Hugo Rocha que desper-
diçou o derradeiro ataque 
do ABC. O jogo foi pa-
ra prolongamento e aí o 
ABC/UMinho mostrou-se 
mais forte e esteve sem-
pre na frente, pese embo-
ra a boa réplica dada pe-
los leões.

Veio o final e a festa ex-
plodiu nas bancadas do 
multiuso de Fafe com lar-
gas centenas de adeptos 
afetos aos academistas a 
celebrar.

ABC/UMinho festeja com os adeptos a conquista da Taça de Portugal

PAVILHÃO MULTIUSOS DE FAFE

Árbitro Daniel Mar� ns 
e Roberto Mar� ns

Spor� ng* 33
Matej Asanin (gr), Pedro Portela (5), 
Michal Kopco (3), Bosko Bjelanovic, Cláu-
dio Pedroso (2), Frankis Marzo (6) e Ivan 
Nikcevic (2). Jogaram ainda: Aljosa Cudic 
(gr.), Igor Zabic (1), Carlos Carneiro (1), 
Francisco Tavares, Edmilson Araújo (1), 
João Paulo Pinto, Janko Bozovic (7), Carlos 
Pasarin (2) e Marco Zuniga (3).

Treinador Hugo Canela

ABC/UMinho 35
Humberto Gomes (gr), Pedro Seabra 
Marques (7), Diogo Branquinho (5), Ricar-
do Pesqueira, Pedro Spínola (10), Carlos 
Mar� ns (4) e André Gomes (2). Jogaram
ainda: Emanuel Ribeiro (gr), Hugo Rocha 
(2), Miguel Pereira (3), Dário Andrade (1), 
José Costa (1) e Tomás Albuquerque, Dél-
cio Pina e Carlos Bandeira.

Treinador Carlos Resende

fi m do tempo regulamentar:30-30
* após prolongamento

Pedro Spínola despede-se em grande do ABC/UMinho

Pedro spínola despede-se do ABC com um título

«Queria acabar este ciclo 
da melhor maneira»
Pedro Spínola está de saída do ABC/UMinho e despe-
diu-se em beleza com a conquista de um título. «Em 
Portugal era o título que me faltava vencer, a Taça de 
Portugal. Como para o ano não vou estar em Portu-
gal, queria acabar este ciclo da melhor maneira e con-
seguimos. Fizemos tudo para ganhar, estivemos mui-
to bem nos dois jogos da final-four e somos uns justos 
vencedores.

Era o que queria. O campeonato não correu bem 
e demos tudo nesta final-four e conseguimos um dos 
objetivos da época».

Hugo Canela (técnico do Sporting): 
«Mais coração do que cabeça»
O técnico do Sporting, Hugo Canela, disse que a sua 
equipa teve pouco discernimento no jogo da final, o 
que acabou por ser fatal: «Foi um jogo mais jogado com 
o coração do que com a cabeça. Não foi um jogo bem 
jogado. Os meus atletas queriam muito, mas nem sem-
pre respondemos de forma competente. Na primeira 
parte, sofremos 19 golos, o que é imenso, sendo que o 
nosso sucesso tem estado nos processos defensivos».
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Carlos Resende, técnico do abc/Uminho

«É uma forma de acabar a época em beleza»

 Luís Filipe Silva

C
arlos Resende con-
siderou ontem que 
o triunfo na Taça de 
Portugal de andebol 

«foi uma foram de acabar 
a temporada em beleza». 
O treinador dos acade-
mistas não gosta do ter-
mo «salvar a temporada» 
por considerá-lo demasia-
do forte. «Não apaga tudo 
aquilo que, de bem, não 
fizemos, mas sublinha a 
capacidade que a equipa 
manifestou», disse.

Sobre a partida, Carlos 
Resende destacou a pri-

Pedro Seabra 
anunciou último
jogo pelo ABC
Pedro Seabra acabou o jo-
go em lágrimas e anun-
ciou ontem o seu último 
jogo pelo ABC mas tam-
bém não confirmou ainda 
a ida para o Benfica. «Foi 
o meu último jogo pelo 
ABC, e era muito impor-
tante para mim acabar 
este ciclo com um título 
e dar a oportunidade ao 
ABC de começar a pró-
xima com outro, a Super-
taça. Não foi uma época 
fácil para nós. Como sem-
pre, assumimos os obje-

Jogadores do ABC festejaram com o seu presidente no final da partida

meira parte e a veia go-
leadora de Spínola. «Eu 
diria que a primeira par-
te foi brilhante e eu não 
costumo particularizar, 
mas a primeira parte do 
Pedro Spínola é uma coi-
sa do outro mundo. Isso 
ajudou imenso, mas cla-
ro que também teve re-
flexos na segunda parte. 
Também é verdade que 
ele depois não pôde e os 
outros ajudaram. É traba-
lho de equipa», sublinhou.

Sobre o eventual in-
gresso no Benfica, o téc-
nico do ABC deixou es-
se tema para mais tarde, 

provavelmente ainda pa-
ra esta semana. «Julgo que 
perante três jogos fantás-
ticos, exibições de joga-
dores como as que se pu-
deram assistir, era retirar 
todo o brio da AA Avanca, 
do FC Porto, do Sporting 
e, finalmente, da equipa 
que mais mereceu, o ABC/
/UMinho. Tem de se su-
blinhar os três jogos fan-
tásticos (da final-four).

 Tudo o que não seja 
falar disto é estar a mini-
mizar uma competição 
muitíssimo bem orga-
nizada», destacou o trei-
nador.

tivos bem altos. A verda-
de é que no campeonato 
não conseguimos cumprir 
minimamente esses obje-
tivos, pois assumimo-nos 
como candidatos ao título 
e acabámos no quinto lu-
gar. Mas chegámos à Ta-
ça de Portugal de cabeça 
limpa e acreditávamos no 
nosso valor», disse.

Dario Andrade: 
«Amo o ABC»
Dario Andrade, que colo-
ca um ponto final na sua 
carreira desportiva, não 
poderia pedir uma des-
pedida melhor. «Andava à 

procura do meu 10.º títu-
lo nacional. Depois deste 
ano entrar no ABC achei 
que poderia ter essa hipó-
tese e acabar uma carreira, 
com algumas conquistas, 
de uma forma brilhante 
como esta, com um públi-
co fabuloso num pavilhão 
fantástico, acho que não 
poderia pedir muito mais 
para a minha carreira.

O ABC é mesmo uma 
família. Vou continuar a 
apoiar o ABC e continuar a 
estar presente.  A única coi-
sa que posso dizer a estas 
pessoas e a estes adeptos 
é que eu amo este clube».

João Luís Nogueira, presidente dos academistas, exultou com a conquista da 12.ª Taça de Portugal

«O ABC está vivo e onde se mete é para vencer»
bem vivo e vai continuar 
a defender a modalidade 
e continuar a pugnar pela 
transparência na modali-
dade e levar a sua compe-
tição ao mais alto nível», 
começou por dizer.

O presidente dos aca-
demistas agradeceu aos 
patrocinadores, à Câma-
ra Municipal de Braga e à 
Universidade do Minho 
pelo apoio dado ao lon-
go da temporada. 

«Dou os parabéns aos 
meus atletas e à equipa 
técnica do ABC que nun-
ca virou a cara às dificul-
dades», finalizou o pre-

j
oão Luís Nogueira 
exultou com a con-
quista da 12.ª Taça de 
Portugal. O presiden-

te do ABC lembrou que o 
clube está bem vivo e vai 
continuar a vencer títulos 
no futuro.

«Com esta atitude do 
ABC, só poderíamos espe-
rar a conquista de alguma 
coisa. Depois de sermos 
campeões, depois de ter-
mos uma época brilhan-
te era difícil fazer igual 
ou melhor, mas fechámos 
com a prova rainha, com 
a Taça de Portugal. Era só 
para dizer que o ABC está 

sidente dos academistas 
algo emocionado.

Raul Cunha: 
«Contentes
pela forma 
como decorreram 
os jogos»
O presidente da Câmara 
Municipal de Fafe, Raul 
Cunha, destacou a ma-
neira como decorreram 
as partidas disputadas nes-
ta prova e o fair play de-
monstrado pelos clubes, 
bem como a importân-
cia do município acolher 
a realização de aconteci-
mentos com  mobilização 

Raul Cunha distribuiu as medalhas pelos vencedores da Taça de Portugal

Público do ABC compareceu em peso na cidade de Fafe
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«É importante para Fafe 
e para o munícipio de Fa-
fe acolher eventos destes 
com dimensão nacional.

Estamos contentes com 
a forma como decorreram 
todos os jogos desta final- 
-four e da maneira como 
a organização conseguiu 
cumprir os seus objetivos.

Fafe está de parabéns», 
concluiu o autarca.

No final, Raul Cunha 
entregou a Taça e as me-
dalhas ao ABC, vencedor 
da competição, bem co-
mo deu um abraço senti-
do ao presidente do ABC.

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a

Página 31



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 5,44 x 3,78 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 69841237 05-06-2017

ABC/UMINHO
VENCE TAÇA EM FAFE
O ABC/UMinho venceu, 
ontem, em Fafe, a 12.ª Taça 
de Portugal, ao vencer o 
Sporting, na fi nal, por 35-33 
(após prolonganento).
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Arcebispo desafia cristãos 
a imitarem gestos de Maria
RELIGIÃO O Arcebispo de Braga convidou, ontem, os cristãos a percorrerem os 
«caminhos da Humanidade» e a deixarem as «sementes» do Evangelho na vida 
concreta da sociedade e das pessoas. «Como discípulos de Cristo, que contemplam 
a fé, procuremos trazer para a vida algumas das atitudes e gestos de Maria», exortou 
D. Jorge Ortiga, na missa campal da peregrinação arquidiocesana ao Sameiro. P.16-17
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BRAGA  P.04-05

BRAVAL INVESTE 
6,5 MILHÕES 
PARA CUMPRIR 
METAS 
AMBIENTAIS

Sp. Braga campeão europeu
em futebol de praia DESPORTO  P.30

DESPORTO  P.18 a 23

ABC/UMinho conquista 
Taça de Portugal DESPORTO  P.26-27

sporting, 2
sp. braga, 1

sporting, 33
ABC/Uminho, 35

sp. braga, 8
artur music, 5
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Rei Ronaldo, a dobradinha feminina do Sporting, o ABC é o campeão de andebol e o
mercado de transferências
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Só falta a Fábio Coentrão fazer os exames médicos para assinar pelos leões - o contrato será por um
ano e vem por empréstimo
BEN STANSALL
Bom dia,
estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:
ABC conquista 12.ª Taça de Portugal de andebol ao vencer Sporting
O ABC conquistou pela 12.ª vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer na final o Sporting,
campeão nacional, por 35-33, em Fafe, após prolongamento.
A formação bracarense vencia ao intervalo por 19-14, tendo o Sporting chegado à igualdade 30-30 no
tempo regulamentar.
O ABC reconquistou o troféu, dois anos depois, aproximando-se dos 'leões', dominadores do historial
da Taça, com 15 títulos.
Mundial sub-20: Peixe admite que Portugal não foi "suficientemente competente"
O selecionador português de futebol de sub-20 admitiu que a equipa não foi "suficientemente
competente" para conseguir vencer hoje o Uruguai nos quartos de final do Mundial da categoria, que
decorre na Coreia do Sul.
"Não fomos suficientemente competentes para sair vitoriosos neste jogo, mas tenho a certeza de que
deixámos uma imagem muito positiva. Mostrámos ao mundo a qualidade dos nossos jogadores, a
qualidade da nossa organização e estamos satisfeitos por isso", disse Emílio Peixe, em declarações à
assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O técnico considerou que Portugal dominou o encontro, decidido a favor do Uruguai no desempate por
grandes penalidades (5-4), depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar, e do
prolongamento, e admitiu que a equipa está triste.
Mundial sub-20: Portugal eliminado nos quartos de final pelo Uruguai nas grandes penalidades
A seleção portuguesa de futebol foi eliminada do Mundial de sub-20, ao perder nos quartos de final
frente ao Uruguai no desempate nas grandes penalidades, por 5-4, após o empate 2-2 no tempo
regulamentar e no prolongamento.
O guarda-redes uruguaio Mele defendeu os penáltis de Pêpê, José Gomes e André Ribeiro, tendo o
defesa central Bueno convertido o remate decisivo, depois de Amaral e Vinã também terem
desperdiçado castigos máximos.
No tempo regulamentar, Portugal esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xande Silva, no
primeiro minuto, e Diogo Gonçalves, aos 41 minutos, enquanto a seleção sul-americana empatou, por
Bueno, aos 16, e Valverde, aos 46, na conversão de uma grande penalidade.
Miguel Oliveira quinto no Grande Prémio de Itália de Moto2
O português Miguel Oliveira (KTM) terminou no quinto lugar o Grande Prémio de Itália de Moto2, sexta
prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencido pelo italiano Mattia Pasini (Kalex).
O italiano, que conquistou o primeiro triunfo em Moto2, concluiu as 21 voltas ao circuito em 39.30,974
minutos, deixando a menos de um segundo o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e o
espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, enquanto Oliveira gastou mais 5,124 segundos do que Pasini.
O italiano Franco Morbidelli (Kalex), quarto na corrida de hoje, segue na liderança da classificação de
pilotos, com 113 pontos, mais 13 do que Luthi, enquanto Oliveira segue no quarto lugar, com 70.
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Ronaldo é a resposta para todos os nossos problemas
O português marcou dois golos na final da Liga dos Campeões que o Real Madrid conquistou: 4-1
diante da Juventus. A quinta Bola de Ouro está a meses de distância.
Mais sobre a final da Liga dos Campeões para ler AQUI na Tribuna.
O Sporting fez a dobradinha, e isto não é peta - é Capeta
A equipa feminina de Alvalade bateu o Sporting de Braga por 2-1 na final da Taça de Portugal. As
leoas somaram este título ao de campeãs nacionais.
Mais sobre este jogo AQUI na Tribuna.
Mercado de transferências
Segundo os desportivos desta segunda-feira, o Sporting é o clube que mais está a investir no mercado
de transferências.
O "Jogo" conta só falta a Fábio Coentrão fazer os exames médicos para assinar pelos leões - o
contrato será por um ano e vem por empréstimo.
Ao mesmo tempo, o "Record" avança que Lucas, do Boavista, também pode rumar a Alvalade por 1,5
milhões de euros.
Já Mathieu, central do Barcelona, está a ser negociado por Bruno de Carvalho, mas a muito custo - o
preço do jogador parece ser demasiado alto para os cofres do Sporting, conta a "Bola". Mas o
presidente dos leões ainda não desistiu.
Manchetes do dia
A Bola: "Jogo de paciência por Mathieu". Sporting quer central do Barcelona
Record: "Sporting aposta em Lucas". Negociações com o Boavista bem encaminhadas
O Jogo: "Coentrão avaliado para assinar". Real terá de pagar 90% do salário
 
05.06.2017 às 9h34
 
Expresso
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MADEIRA SAD 22

ESTÁDIO SANTIAGO BERNABÉU
ÁRBITRO: MARTIN ATKINSON (ING)

COLÉGIO DE GAIA

Madeira SAD: Mónica Correia (gr.), Anaís Gouveia (1),
Érica Tavares (12), Márcia Abreu (0), Filipa Correia
(4), Soraia Lopes (1) e Renata Tavares (4). Joga-
ram ainda: Mariana Faleiro (0) e Nádia Santos
(gr.).
Treinador:Sandra Fernandes

Colégio de Gaia: Jéssica Ferreira (gr.), Patrícia Resende
(3), Sandra Santiago (10), Patrícia Lima (3), Ana
Gante (3), Carolina Monteiro (0) e Helena Soares
(1). Jogaram ainda: Carolina Loureiro (0), Bebiana
Sabino (0) e Nair Pinho (3)
Treinador:Paula Castro

Resultado ao intervalo: 11-8

23

Madeira SAD claudicou na 2.ª parte
Atletas do Madeira SAD, perderam a final da Taça de Portugal de andebol pela margem mínima, frente
ao Colégio de Gaia (22-23). “Adormecimento” na 2.ª parte foi determinante para o desfecho do jogo.

A
equipa feminina do Ma-
deira SAD perdeu com
o Colégio de Gaia pela
margem mínima (22-
23) na final da Taça de

Portugal de andebol, permi-
tindo ao Colégio de Gaia a pri-
meira “dobradinha” da sua his-
tória. A equipa de Portugal Con-
tinental, depois de conquistar o
campeonato nacional, junta as-
sim a Taça de Portugal às con-
quistas da presente temporada.  
O Madeira SAD, que conta com

Colégio de Gaia festejou a terceira Taça de Portugal do seu historial, após vencer o Madeira SAD, que possui 17.

ANDEBOL
Lusa/Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt

©
 D

R

17 Taças de Portugal, regista o
segundo ano seguido sem vencer
a prova, depois do domínio entre
1998/99 e 2014/15, período em
que venceu o troféu consecuti-
vamente. 
Relativamente ao jogo, as ma-

deirenses estiveram em grande
nível nos últimos 10 minutos do
primeiro tempo, ao beneficiar da
capacidade da pivot Renata Ta-
vares para prender a defesa e da
eficácia do braço esquerdo de
Érica Tavares - melhor marcadora

insular no primeiro tempo, com
quatro golos. Porém, uma entrada
forte dos adversários na 2ª parte
“empurrou” as insulares para o
seu reduto defensivo. As gaienses
apresentaram-se com um rendi-
mento bem superior após o in-
tervalo, colocando-se à frente do
marcador.
As equipas entraram para os

últimos minutos separadas por
um golo, mas, nesse período, as
defesas “anularam” os ataques,
não ocorrendo mais golos. JM

Num jogo equilibrado,
o Madeira SAD foi
surpreendido com
uma entrada forte do
adversário na
segunda parte.

«O Colégio de Gaia foi um justo
vencedor. Faltou termos a pos-
sibilidade de promover maior
rotatividade de jogadoras. Nes-
te final de época, estivemos
aquém, tínhamos algumas le-
sões, algumas jogadoras que
acabaram por sair, e sem ovos,
não se fazem omeletes. Ven-
ceu a equipa que jogou com
mais qualidade».

SANDRA FERNANDES
TREINADORA DO MADEIRA SAD

«Não entrámos bem, tivemos
algumas dificuldades. A defe-
sa delas estava muito pressio-
nante e nós não estávamos a
circular a bola como devíamos.
A partir da segunda parte, con-
seguimos circular a bola mais
rápido, com combinações que
provocaram desequilíbrios de-
fensivos».

PAULA CASTRO
TREINADORA DO COLÉGIO DE GAIA
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ANDEBOL  Minhotos 
derrotaram o Sporting e 
conquistaram a lia Ta 
de Portugal em Fafe 

O 1113C Ell FIM 
AFIGURA 

PedroSeabra 
. rsts 

Assumiu, sem problemas 
e sem lhe ter sido 
Perguntado, que tinha 
acabado de fazer o último 
jogo peloABC. E que 
exibição fez o centrai, 
com sete golos em dez 
remates, um deles° 32-
34, que praticamente 
matou o jogo. E ainda fez a 
assistência para Carlos 
Martins assinar o 35." golo. 

TAÇA DE PORTUGAL 

ÉPOCA LOCAL VENCE DOR 
1971/72 Marinha Crande Sporting 
1972/73 Guarda Sporting 
1973/74 Faro Bolariam« 
1974/75 Lisboa Sporting 
1975/76 Porto FC Porto 
1976/77 Porto FC Porto 
1977/78 Leiria Beilenensea 
1978/79 Leiria FC Porto 
1979/80 Aveiro FC Porto 
1980181 Lisboa Sporting 
1981/82 Cascais Menem« 
1982/83 Coimbra 5Porting 
1983/84 Castelo Branco ~tenros 
1984/85 Caldas da Rainha &Mica 
1985/86 Lisboa ~fica 
1986/87 Funchal Benfica 
1967/88 Leiria »LOW 
1988/89 Louros Sporting 
1989/90 Coimar-3es ABC 
1990/91 Paredes ABC 
199V92 Almada ABC 
1992/93 Tondela ABC 
1993/94 Aveiro FC Porto 
1994/95 Lagoa ABC 
1995/96 Vila do Conde ABC 
1996/97 Seixal ABC 
1997/98 Aveiro SPortinli 
1998/99 Tondela Madeira SAIO 
1999/00 Serpa ABC 
2000/01 Tavira Sportkig 
200V02 Matosinhos AguanSantas 
2002/03 Lisboa sporting 
2003/04 Castelo Branco Sporting 
2004/05 Tondela 5Porting 
2005/06 Lagoa FC Porto 
2006/07 Estarre¡a FC Porto 
2007/08 Cul! a3es ABC 
2008/09 Lagoa ABC 
200W10 Tavira XlcoAndebol 
2010/11 Tavira Benfica 
2011/12 Tavira Sporting 
2012/13 Tavira Sportlng 
2013/14 Aguas Santas Sporting 
2014/15 Loulé ABC 
2015/16 Almada Banha 
2016/17 Fafe ABC 

5porting.15; ABC, Tk FC Porto, 7; 
Benfica, 5; Sekmenses.4;  
Aguas Santas, Madeira e >tico Ancletio1.1 

SPORTON3 

Pavilhão Multiusos de Fafe 

ArbilirOS: Daniel Martins e Roberto 
Martins(AA Leiria) 

SPORTING 
it ~1W Gr 

PloLINIC • • Gr 
PeiroilLON--  

CarkaRuma 2 
FrankisOrol 6 
~Miar*  2 
DoskoNtlinotc - 
EdirionAniNo 1 
»rio Boto* 7 
Noa= 1 
~Caneiro  1 
FardLoTaares - 
X4oPoloRrito  

11eireadon 
Hugo Canela 

Ao intervalo 1449 
Mard1a.05.2-1,10 3-3,15 5-7.20: IMO, 
25'11.15, 30' 14-19, 3517-21.4010-24, 
45' 22-26,50' 25-27, 55' 2-7443,45073630 
65' 31-32,70' 33-35 
FurkimNoç• 6/8 
~nonos: V- 

afflouniastAss 
»e Depois de na véspera ter 
derrotado (22-23) o FC Porto, 
ontem foi a vez de oABC bater 
o Sporting (3 3-35), que vinha 
de conquistar a Taça Challen-
ge e o Campeonato Nacional, 
e, desta forma, levantar a 12.a 
Taça de Portugal no pavilhão 
Multiusos de Fafe. Os minho-
tos, que começaram a tempo-
rada a perder a Supertaça para 
o Benfica, estiveram na fase de 
grupos da Liga dos Campeões 
e acabaram o campeonato 
num modesto quinto lugar, 
apareceram na final-four com 
uma confiança inabalável e 
chegaram ao 32.° troféu do 
historial -13 campeonatos,12 
Taças de Portugal, seis Super-
taças e uma Taça Challenge 
estando cada vez mais próxi-
mos dos mais ganhadores no 
andebol em Portugal: Spor-
ting, com 38 troféus, e FC Por-
to, com 36. 

Com várias saídas anuncia-
das - "Para o ano, já sabemos  

que vamos ter um novo ciclo, 
espero que o ABC se mante-
nha com esta veia vencedora 
e desejo boa sorte a quem se 
vai embora", disse o capitão 
Humberto Gomes a O JOGO 

"Acima de tudo, 
sinto tuna gratidão 
muito grande por 
esta modalidade" 
Dario Andrade 
Jogador do ABC 

'Por tudo o que 
este grupo passou 
nesta época, a 
Taça de Portugal é 
um prémio justo" 
Humberto Gomes 
Jogador do ABC 

-, oABC não só mostrou a raça 
que lhe é característica, como 
apareceu ajogarum excelente 
andebol. Em particular no en-
contro de ontem, a primeira 
parte foi quase perfeita, com 
uma grande exibição defensi-
va e uma assinalável produção 
atacante, onde se ia destacan-
do Pedro Spínola, que fez nes-
ses 30 minutos oito de um to-
tal de dez golos. O ABC estava 
à vontade no jogo, chegou a 
uma vantagem máxima de 
seis golos (26-20, aos 42 minu-
tos), mas depois baixou de 
produção e permitiu a aproxi-
mação dos leões que, entu-
siasmados, chegaram ao em-
pate a 30 golos. O ABC ainda 
teve bola, mas Hugo Rocha 
atirou ao lado. No prolonga-
mento, o guarda-redes Ema-
nuel Ribeiro fechou a baliza, 
até um livre de sete metros de-
fendeu a Janko Bozovic, e o 
ABC voltou a assumir as ré-
deas da final e conquistou a 
Taça de Portugal. 

ABC 
HumbertoGomes Gr 
Ernanutillibairo Gr 
PeckoSisiga 

PacioSpiriola 10 
CabslAartins 4 
AndreGornes • 2 
Hugollocht 2 
~Costa 1 
TomisAbugurqua - 
MigueNaniento 3 
Ciariolindrade 1 
Cabe Elanddre 

Grinj 

Treinador: 
Carlos Resende 
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Treinador do ABC recusou 
falar do futuro 

Carlos Resende 

••• "Não foi uma época bri-
lhante. Foi uma época com 
muitas dificuldades, que nos 
proporcionou algumas condi-
ções interessantes como ir à 
Liga dos Campeões", disse 
CarlosResende, continuando: 
"Isso também nos trouxe difi-
culdades técnicas e adminis-
trativas e, com todas essas di-
ficuldades, ao sairmos daqui 
vencedores perante equipas 
como o Sporting e o FC Porto, 
temos de reconhecer que não 
deixa de ter sido uma época 
simpática". O técnico dos mi-
nhotos referiu que "dizer que 
a Taça é um 'salvar' da época é 
uma palavra muito forte", 
mas admitiu que foi "termi-
nar em beleza". 

"Tudo o que 
não seja 
faiar da 
Taça é estar 
a minimizar 
uma 
C0~0 
muitíssimo 
bem 
organiza-
da" 

DE CICIO 

Colégio de Gaia fez a dobradinha 
O Colégio de Gaia venceu a Taça de Portugal feminina, 
ao derrotar na final o Madeira SAI), por 23-22, depois de 
estar a perder ao intervalo (8-ri). A equipa gaiense 
conseguiu a primeira dobradinha da história, no ano em 
que foi pela segunda vez campeã. As nortenhas já 
tinham vencido esta competição em 1989/90 e 1997/98. 
"É um momento histórico. Foi um final de época 
fantástico", disse a técnica vencedora Paula Castro. 
"Ganhou a melhor equipa", admitiu a treinadora do 
Madeira SAD, Sandra Fernandes. 

Seabra perante Kopco e Pedroso 

Técnico do Sporting venceu 
o campeonato e a Challenge 

Elmo Canela 
"Não estou 
satisfeito" 
aso Hugo Canela considerou 
que a final da Taça de Portugal 
"foi maisjogada com o coração 
do que com a cabeça", expli- 
cando: "Os meus atletas que- 
riam muito, mas nem sempre 
respondemos de forma com- "Ter uma 
petente. Na primeira parte, série de 
sofremos 19 golos, o que é jogos que 
imenso, sendo que o nosso su- não 
cesso tem estado nos proces- podemos 
sos defensivos". Tendo ganho perder, que 
a Taça Challenge e o campeo- todos são 
nato nacional, Canela disse: finais, não 
"Não estou satisfeito. Gostaria desgasta só 
de ter conquistado a Taça de fisicamen- 
Portugal. Isso deixa-me triste, te" 
porque podíamos ter ganho. 
Em dois terços, estou satisfei- 
to pelo que conseguimos." 
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ItumPitogsVARDARM 
BA1EBAKRONAEÉ 
O Vardar Skopje, da Macedónia, venceu 
ontem a Liga dos Campeões de andebol, ao 
derrotar o Barcelona, por 26-25, perante 19 
800 espectadores em Colónia, naAlemanha. 
Esta foi a primeira vitória de uma equipa da 
Macedónia e a sexta equipa diferente a 
vencer nos últimos seis anos. O croata Ivan 
Cupic, autor do golo da vitória, é bicampeão 
depois de ter ganho pelo Kielce. 
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MO JORGE 
COM TRÊS 
NOVIDADES 
Selecionador de andebol 
deu a conhecer zo convoca-
dos para os jogos com a 
Alemanha e a Eslovénia do 
apuramento para o Euro'i 8 

•••zemouniARAEs 
Edmilson Araújo (Sporting, 
na foto), Gustavo Capdeville 
(Benfica) e Carlos Martins 
(ABC) são estreias que Paulo 
Jorge Pereira promove na con-
vocatória da Seleção Nacional 
A, que tem pela frente dois 
compromissos decisivos na 
caminhada que pretende ter-
minar como apuramento para 
o campeonato da Europa de 
2018. O primeiro jogo é em 
Gondomar, com a Alemanha, 
no dia14, o segundo em Koper, 
com a Eslovénia, no dia 17. 
"Sinto que há uma energia 
positiva e nós temos de fazer 
o remate final e eu acredito 
plenamente que esse remate 
final pode ser feito já com a 
Alemanha", disse o técnico, 
ontem, em Fafe, continuan-
do: "Embora possam dizer 
'vocês são um bocadinho ma-
lucos', eu respondo que somos 
mesmo um bocadinho malu-
cos, porque se não formos é 
que não conseguimos mesmo 
ganhar a ninguém." PauloJor-
ge Pereira, para quem "é um 
orgulho dizer o nome destes 
jogadores", revela assim uma 
grande confiança. 

CONVOCADOS 

Nook, Posição Gut,  

Gustavo Capdeville GR Benfka 

Alfredo Quintana GR FC Porto 

Hugo Figueira GR Benfica 

Fábio Vidrago PE Benfica 

Dispo Branquinho PE ABC 

Pedro Porteta PD Sporting 

António Areia PD FC Porto 

Carlos Martins PO ABC 

Tiago Rocha P Wida Ptock (POL) 

Daymaro Salina P FC Porto 

Ricardo Pesqueira P ABC 

Rui Silva C FC Porto 

Miguel Martins C FC Porto 

Gilberto Duarte LE Wisla Piai( (POL) 

NunoGrIlo LE Créted (FRA) 

~acidre Cavalcand LE Benfica 

Fiblolibgalhães LE Madeira SAD 

EdmillsonArat» LE Sporting 

lorgeSlhia LD Gt (ESP) 

Miguel Baptista LD Avenca 

Nota: GR - Guarda-redes; PE - Ponta~prPrda:P 

- PM). PD- Ponta-direita. LE - Lateralesouerdo 
C - Centrai. LO - Lateral-direito Página 40
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ANDEM BBIRCII CAMPEÃO 
DE JUNIORES POR DOIS GOLOS 
O Benfica sagrou-se campeão nacional de 
juniores de andebol, depois de, na última 
jornada, ter recebido e vencido o Águas 
Santas, por 30-26, num encontro que 
constituiu a única derrota dos maiatos no 
campeonato. O sucesso das águias teve como 
base o goal average direto entre as duas 
equipas, pois na primeira volta o Águas 
Santas venceu por 24-22. -AUGUSTO FER120 
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Andebol Bracarenses vencem Sporting no prolongamento e salvam a temporada 

ABC levanta a Taça 
Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

Minhotos fizeram a festa, em Fafe, com a conquista da 12.' Taça de Portugal do seu historial 

i,. O ABC conquistou ontem 
a 12.a  Taça de Portugal, ao 
bater o Sporting, por 35-33, 
após prolongamento, na fi-
nal real►zada em Fafe. Os 
minhotos cimentaram o se-
gundo lugar no ranking da 
prova, ficando agora a três 
títulos do clube com mais 
Taças, o Spoiting, que fa-
lhou o "triplete", depois de 
ter conquistado título de 
campeão e a Taça Challenge 
nesta época. 

Ao equilíbrio inicial res-
pondeu o ABC com mais 
pragmatismo e eficácia, o 
que lhe permitiu chegar ao 
intervalo com uma vanta-
gem de cinco golos, 19-14. 
Uma diferença que também 
se explica pela pontaria de 
Spínola, que só na primeira 
parte apontou oito golos. 

Os leões andaram sem-
pre atrás do resultado e, na 
segunda parte, chegaram a 
ter uma desvantagem de 
seis golos (26-20), mas, pau-
latinamente, conseguiram 
encurtar a diferença e for- 

çar a igualdade, 30-30, no fi-
nal do tempo regulamentar. 

No prolongamento, o 
ABC mostrou-se mais fres-
co e certeiro, tendo estado 
sempre na frente do marca-
dor, apesar do inconformis-
mo de Zuniga ter feito com 
que o Sporting se mantives- 

se na discussão do jogo até 
aos últimos 30 segundos. 

Em femininos, a vitória 
na Taça pertenceu ao Colé-
gio de Gaia, que bateu o Ma-
deira SAD, por 23-22. As 
gaienses fizeram história, 
pois, pela primeira vez, ga-
rantiram a "dobradinha". 

Spatby 
ABC 35 
Local Pavilhão Multrusos de Fale 
Árbitros Daniel Manias e Roberto Martins 
Syne. Asaivn;  Pedro Portela (5), Kopco (3), 
Bjelancevic, Claudio Pedroso (2), Frankis Caml (6) 
e Mikcevic (2); Cudic, Zabic (1), Carlos Carneiro (1), 
Tavares, Araújo (1), João Paulo Rnto, Bozovic (7). 
Pasann (2) e Zuniga (3). Treinador Hugo Canela 
AMC Humberto Gomes; Pedro Seabra (7), Drogo 
Branquinho (5), Pesqueira Pedro Sproola (10), 
Martins (4)e Gomes (2), Emanuel Rocha (2), 
Miguel (3), Dario (1), Jose Costa (1) e Albuquerque.  
Treinador Carlos Resende Ao Intervalo 14-19 

Houve mais coração que 
cabeça em todo o encon-
tro. Faltou-nos o discer-
nimento na finalização. 
O ABC quando teve de 
matar o Jogo, matou" 
Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

Primeira parte excelente. 
Não foi uma época bri-
lhante, mas sair daqui 
vencedor, depois de ven-
cer o F. C. Porto e Spor-
ting, é muito simpático" 
Carlos Resende 
Treinador do ABC 

33 
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semáforo 
Por Vasco Samouco 

Cedes Resende 

40 
 0 favoritismo es-

tava do lado do 
Sporting, acabadi-

nho de ser campeão, mas 
o ABC trocou as voltas aos 
leões e impediu a dobradi-
nha leonina. Mérito para 
Carlos Resende, o treinador 
que na época passada já 
tinha conduzido os braca-
renses ao título nacional. 
Apontado a outros voos, o 
treinador já não deixa o 
ABC de mãos a abanar. 

a 

Tó Neves 
A derrota do Ben- 

• fica na véspera 
escancarou as 

portas da liderança, mas a 
Oliveirense claudicou em 
casa e deu passo atrás na 
luta pelo título de hóquei 
em patins. A equipa orien-
tada por Tó Neves vai en-
trar nas duas últimas jor-
nadas do campeonato em 
terceiro lugar, mas há boas 
notícias: continua a poder 
ser campeã nacional. 

Monda Llopez 
aiPrimeiro, foi-se o 

fator casa. E on- 
tem, foi-se á mar-

gem de erro. Em três dias, 
e em casa, os dragões fi-
caram a ver o título de bas-
quetebol por um canudo e 
agora estão obrigado a ga-
nhar dois jogos fora para 
continuarem a acalentar 
esperanças em revalidar a 
conquista da época passa-
da. As contas não podiam 
estar mais complicadas. 
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O ABC conquistou, pela 12.ª 

vez, a Taça de Portugal de 

andebol, ao vencer na fi nal o 

Sporting por 35-33, em Fafe, 

após prolongamento. Depois de 

um 19-14 ao intervalo e de um 

30-30 no tempo regulamentar, 

os minhotos impediram que os 

“leões” fechassem a época com 

o terceiro troféu, depois da Taça 

Challenge e do campeonato. 

Na fi nal feminina, o Colégio de 

Gaia impôs-se ao Madeira SAD, 

por 23-22, e alcançou a sua 

primeira “dobradinha”, após ter 

conquistado o campeonato.

 J
O

SÉ
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O
EL
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O
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U

SA

Andebol ABC conquista Taça e trava época perfeita do Sporting
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Num jogo de andebol que funcionou como 
uma bandeira de promoção da modalidade, 
o ABC levou a melhor sobre o Sporting, 

que procurava fechar a época com um pleno de 
troféus. O novo detentor da Taça de Portugal só foi 
encontrado no prolongamento, altura em que os 
minhotos fugiram ligeiramente no marcador para 
conquistarem a prova pela 15.ª vez. Mais um feito 
para Carlos Resende, treinador que tem projectado o 
clube nos últimos anos, dentro e fora de portas. N.S.

As falhas identificadas no acompanhamento 
dos processos de contra-ordenação 
fiscais, pela auditoria da Inspecção-Geral 

de Finanças, aos anos 2012 a 2014, dificilmente 
poderiam ser atribuídas à responsabilidade de uma 
tutela que só tomou posse em Novembro de 2015. 
O mesmo já não se aplica, contudo, ao facto de as 
conclusões já terem um ano. Desde aí, denuncia a 
associação dos profissionais de inspecção tributária, 
nada mudou. I.A.Carlos Resende Rocha Andrade
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Paradoxalmente, foi na altura em que 
começou a praticar um futebol mais à 
sua imagem que Portugal acabou por ser 

afastado do Mundial de sub-20. Depois de uma fase 
de grupos pouco convincente, a selecção treinada 
por Emílio Peixe eliminou a Coreia do Sul e esteve 
ontem muito perto de fazer o mesmo ao Uruguai. 
Mas quem desperdiça por duas vezes a vantagem no 
marcador e uma ocasião de ouro no desempate por 
penáltis não pode queixar-se do azar. N.S.

O Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro 
elegeu a sua primeira líder: a senadora Gleisi 
Hoffmann, apoiada pelo ex-Presidente Lula 

da Silva. Só que Hoffmann é uma das acusadas pelo 
Ministério Público de ter recebido financiamento 
de forma ilegal para custear a sua campanha em 
2010, no valor de um milhão de reais (275.421 
euros). O seu marido, Paulo Bernardo, ex-ministro 
dos governos Lula e Dilma Rousseff, é igualmente 
acusado. C.B.Emílio Peixe Gleisi Hoffmann
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A. CUDIC O 
C. CARNEIRO 1 
E. ARAÚJO 1 
IGOR ZABIC 1 
JANKO BOZOVIC 7 
CARLOS RUESGA 2 
JOÃO PINTO O 
MARCO ONETO 3 
F. TAVARES O 

C. RIBEIRO O O o 
C SILVA O o 
DÉLCIO PINA o o 
HUGO ROCHA 2 
C. BANDEIRA O o 
M. SARMENTO 3 o 
DARIO ANDRADE 1 o 
JOSE COSTA 1 o 
T.ALBUQUERQUE O o 

ÚLTIMOS VENCEDORES  
2016/17-ABC 2010/11-Benfica 

  

  

  

2015/16-Benfica 2009/10-Xico Andebol 

 

2014/15-ABC 2008/09-ABC 

  

2013/14-Sporting 2007/08-ABC 

  

2012/13-Sporting 2006/07-FC Porto 

 

2011/12-Sporting 

   

Resumo: Sporting (15), ABC (12), FC Porto (7), 
Benfica (5), Belenenses (4), Águas Santas (1), 
Madeira SAD (1) e Xico Andebol (1) 

 

    

AO INTERVALO: 14-19 

*APÓS PROLONGAMENTO: 33-35 

LOCAL: Pavilhão Multiusos de Fafe 

ARBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins 

SIMESSIMIEM1111~1~1~1~ 

EUROPEU 2018 

Trio promissor 
faz estreia 
na Seleção 

O selecionador Paulo Pe-
reira chamou 20 jogadores para 
os jogos de Portugal frente à Ale-
manha (dia14, em Gondomar) e 
Eslovénia (a 17, em Koper), a 
contar para a 5a e 60  jornadas do 
Grupos de qualificação para o 
Europeu de 2018. Como novida-
des para o estágio, que começa 
amanhã no Luso, oponta-direi-
ia Carlos Martins (ABC), o late-
ral-esquerdo Edmilson Araújo 
(Sporting) e o guarda-redes 
Gustavo Capdeville (Benfica) fa - 
zem a estreia absoluta nos traba - 
lhos da Seleção A. 

"O que temos de fazer é ga-
nhar desde já àAlemanha [cam-
peã europeia]. Senão formosum 
pouco malucos e ambiciosos, 
seja no desporto ou noutra ativi-
dade do país, nã'o podemos an-
dar para a frente", sustentou 
Paulo Pereira, numa conferên-
cia de imprensa à margem da fi-
nal- four da Taça. 

O lateral-esquerdo Wilson 
Davyes (Rennes, França) ficou 
de fora, por causa de lesão (ru-
tura num adutor). Na lista de 
Paulo Pereira estão mais oito 
atletas de prevenção, no caso de 
alguma limitação física dos 
convocados. o 

CONVOCATÓRIA 
Gustavo Capdevile (GR) Benfica 

Alfredo Quintana (CP) FC Porto 

Hugo Figueira (GR) Benfica 

Rui Silva (C) FC Porto 

Miguel Martins (C) FC Porto 

Gilberto Duarte (LEI Plock (POL) 

Nuno Grilo (LE) Creteil (FRA) 

Alex. Cavalcanti (LE) Benfica 

Fábio Magalhães (CE) Madeira SAD 

Jorge Silva (10) Granollers 

Miguel Baptista (CD) Avanca 

Edmilson Araújo (1D) Sporting 

Fábio Antunes (PF) Benfica 

Diogo Branquinho (PE) ABC 

Pedro Portela (PD) Sporting 

António Areia (PD) PC Porto 

Carlos Martins (PD) ABC 

Tiago Rocha (P) Plock (POL) 

Daymaro Salina (0) FC Porto 

Ricardo Pesqueira (P) ABC 

Selecionador: Paulo Pereira 

FESTA.ABC, em masculinos, eColégio de Gaia, em femininos, celebraram ontem no Mtdtiusos de Fafe aconmdsta do troféu 

ABC CONQUISTA A TAÇA.  

EM FINAL EMOCIONANTE 
Sporting, campeão 
nacional e da Challenge, 
sem capacidade 
para chegar à tripleta 

ALEXANDRE REIS 

Ejl O Sporting sucedeu esta épo-
ca nos mesmos títulos ao ABC, 
campeão nacional e vencedor da 
Challenge em 2015/16, mas no 
tira-teimas de ontem a turma de 
Braga foi mais forte e conquistou a.  
sua 12' Taça de Portugal, aovencer 
uma final emocionante (35-33, 
após prolongamento) disputada 
no Pavilhão Multiusos de Fafe. 

Os leões, que procuravam a pri-
meira tripleta da história, entra-
ram muito mal, realizando uma 
primeira parte de fraca qualidade. 
Aproveitou o ABC, a conseguir 
muitos golos fáceis na organiza-
ção ofensiva e no contra - ataque, 
com Pedro Spínola (10 golos) e 
Diogo Branquinho (5) a serem um 
quebra-cabeças para o guarda-
redes Matj Asanin. 

Comandado pelo central Pedro 
Seabra (7), o ABC chegou ao inter-
valo a vencer por 5 golos (19-14) e 
reentrou ainda mais forte, che-
gando a deter 6 golos de diferença  

(26-20), mas o Sporting, com 
Frankis Carol (6), Janko Bozovic 
(7) e Marco Oneto (3) em momen-
tos de inspiração, reagiu forte, re-
gressando à luta pelo marcador 
(29-29, a 2 minutos do fim), depois 
deter estado aperder por 25-29.0 
último minuto foi de aflição para 
os leões, mas Bozovic forçou o 
prolongamento, com um livre de 7 
metros (30-30). 

No tempo extra, foi mais do 
mesmo, com o ABC a ser muito 
mais eficaz na finalização, en-
quanto o Sporting acumulava 
cansaço, muitos erros e falhas 
técnicas, esbarrando também na 
boa exibição do guarda-redes 
Emanuel Ribeiro. 

A ganhar (32-31) na primeira 
parte do prolongamento, o ABC 
tomou conta do jogo nos últimos 5 
minutos, com Seabra e Carlos 
Martins, que rumam ao Benfica, a 
matarem a partida. No final, os 
adeptos bracarenses celebraram 
com a equipa, por um troféu que. 
fugia desde a época de 2014/15.0 

Dobradinha do Colégio de Gaia 
Na final feminina da Taça, o cam-
peão Colégio de Gaia fez a sua pri-
meira dobradinha, ao vencer (23 - 
22) o Madeira SAD . aQ 

   

   

30 

  

SPORTING 

 

ABC 

    

Hugo Canela() 

 

()Carlos Resende 

CIS EXC 

 

CIS EXC 

    

M. ASANIN O o O H. GOMES O o O 
B. BJELANOVIC O 2 PEDRO SEABRA 7 O 
FRANKis CAROL 6 1 ANDRÉ GOMES 2 O 
C. PEDROSO 2 O PEDRO SPINOlA 10 O 
IVAN NIKCEVIC 2 O D. BRANQUINHO 5 O 
PEDRO PORTELA 5 O CARLOS MARTINS4 O 
MICHAL KOPCO 3 1 R. PESQUEIRA O 3V 

NA La  PESSOA 

"Sem ter sido uma época bri-
lhante, saímos daqui vence-
dores, ganhando ao FC Por-
to e Sporting. Acabou por 
ser uma época simpática" 
CARLOS RESENDE, 
treinador do ABC 

"As lágrimas no final foram 
de alegria pela conquista da 
Taça, pois já que vou sair do,  
ABC, queria muito acabar 
com um título, numa final 
muito emocionante" 
PEDRO SEABRA, ogador do ABC 

"Foi um esforço extra da 
equipa. Acabar a carreira 
com um titulo é fantástico" 
DARIO ANDRADE, 
jogador do ABC 

"Jogámos mais com o 
coração que com a cabeça" 
HUGO CANELA, 

treinador do Sporting 

"Cansaço não é justificação. 
Cabeça erguida no futuro" 
FRAN KIS CAROL., 
jogador do Sporting 
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G P.4A7 

ANDEBOL P.31 

ABC GANHA TAÇA 
DE PORTUGAL 

FUTEBOL DE PRAIA P. 25 

SP. BRAGA VENCE 
TAÇA EUROPEIA 

Diretor: I Diretores Adjuntos. 
Antonio Magalhães Bernardo Ribeiro  e  Nuno Farinha RFNFICA 

P RAIO, 24. 
11.)E 39 

o 

ALAN, 
JÚNIOR' 
CERTO 
NO BENFIGA 

.!,‘\  PHILIPE 
SAMPAIO 

N) 14". 
NA MESA 

l'es\_ Tf 
11& 

4 

KROvINOVIC 
ASSINA 

NOS 
PROXIMOS 

DIAS • 
ç 

INICIADOS CAMPEÕES NACIONAIS 

BASQUETEBOL A UMA VITÓRIA DO TÍTULO 

NEGOCIAÇÕES 
COM CENTRAL 
DO BOAVIST& 
BEM ENCAMINHADAS 

 

FECHADO POR 
1,5 MILHÕES DE MIOS 

CONTRATO POR 4 ÉPOCT, 

 

TRANSFEREM& 
DE EDERSON 

NUNO S4NTOS, 
PELE E 

6,5 M11110%. 
PARA 

,rdib,„0 RIO AVE P 
r.  

Fe PORTO P 14 Au; 

TREINADOR APRESENTADO 
Tn  SEMANA 

LEOAS FAZEM Sportin2g Sp. Braga 

A DOBRADINHA (a•P' P.26  

'PARTICULAR 
AJUDA A ABATER 
CONCEICÃO4 

RTUGAL 
-2 

PELO MENOS UM JOGO DE CORTESIA 
OS DRAGÕES VÃO REALIZAR COMO NANTES 

4k*ir ' „, 

'
• 

AL,, ide 1-14  *A. 
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AN DEBOL O Vardar Skopje, 
da Macedónia, conquistou 
ontem a sua primeira Liga dos 
Campeões, ao bater (24-23) na 
final os franceses do PSG. Os 
húngaros do Veszprem foram 
terceiros, ao ganharem (34 30) 
aos espanhóis do Barcelona 
(quartos). 
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Benfica campeão 
de juniores 
151 Os juniores do andebol do 
Benfica campeóes  
nacionais, ao baterem o Aguas 
Santas por 30-26 na103 jornada 
da fase final. A equipa encarna-
da, treinada por Pedro Pinhei-
ro, chegou ao intervalo na lide-
rança, vencendo por 14-12. Já o 
Colégio de Gaia festejou o título 
de juvenis femininos, à frente 
do CA Leça. 
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CARIOS 
RESENDE 
OURO: Na despedida ao 
ABC (vai para o Benfica), 

o técnico levou os minhotos à conquista da 
Taça de Portugal em andebol, superando o 
favorito Sporting na finaL Mais uma de-
monstração da sua competência. (pág. 313 

BRONZE: Pela primeira 
vez um clube português 

venceu a Euro Winners Cu p. uma espécie 
de Champions no futebol de praia O dube 
bracarense construiu um plantei forte e na 
hora da verdade fez a festa. [pág. 2.5) 

 

SP. BRAGA TÓ NEVES 

LATA: Após a derrota do 
Benfica no Porto, a OH-

veirense podia saltar para a liderança do 
campeonato de hóquei em patins, mas per-
deu em casa como Sporting. Deslize grave 
para a equipa de Tó Neves. (pág. 331 

NUNO 
CRISTÓVÃO 
PRATA A aposta do 
Sporting no futebol femi-

nino não podia ter corrido melhor: triunfos 
no campeonato e na Taça de Portugal. logo 
na época de estreia O treinador soube tirar 
o melhor rendimento das atletas. [pág. 263 
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ABC conquista Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=42ee4228

 
Lusa
04 Jun, 2017, 19:05
 
/ atualizado em 05 Jun, 2017, 08:08
 
| Andebol
 
De novo a festa minhota | Lusa
 
O ABC conquistou domingo pela 12.ª vez a Taça de Portugal de andebol, ao vencer na final o Sporting,
campeão nacional, por 35-33, em Fafe, após prolongamento.
 
A formação bracarense vencia ao intervalo por 19-14, tendo o Sporting chegado à igualdade 30-30 no
tempo regulamentar.
 
O ABC reconquistou o troféu, dois anos depois, aproximando-se dos `leões`, dominadores do historial
da Taça, com 15 títulos.
 
Pesquise por: Sporting
 
Fafe, Taça,
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2017-06-04T19:05:47+01:00
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Guarda-redes Gustavo Capdeville, o ponta esquerdo Tiago Ferro reforçam Madeira
Andebol e Bruno Moreira renovou pela equipa madeirense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dc9bcd00

 
DesportoO treinador abordou a época de grande sucesso em entrevista à RTP
 
Desporto | Publicado 05 Jun, 2017, 01:14
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Possíveis reforços do Sporting dominam manchetes da imprensa desportiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=80e5d274

 
Veja as capas e os principais destaques dos jornais desportivos desta segunda-feira
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
Um jogo de paciência por Mathieu, uma aposta forte em Lucas e Coentrão avaliado para assinar pelo
Sporting são os principais destaques da imprensa desportiva desta segunda-feira.
 
Veja as capas dos jornais!
 
Record:
 
- "Sporting aposta em Lucas: Negociações com central do Boavista bem encaminhados"
 
- "Benfica: Alan Júnior certo no Benfica"
 
- "Transferência de Ederson: Nuno Santos, Pelé e 6,5 milhões para o Rio Ave"
 
- "FC Porto: Treinador apresentado esta semana: 'Particular' ajuda a abater Conceição"
 
- "SP Braga vence Taça Europeia"
 
- "Andebol: ABC ganha Taça de Portugal"
 
- "Real campeão"
 
A Bola:
 
- "Jogo de paciência por Mathieu: Central obriga a esforço financeiro mas Sporting não desiste"
 
- "'Somos imunes a pressões', José Fontanelas Gomes [presidente do conselho de arbitragem da
Federação Portuguesa de Futebol]"
 
- "Benfica: Lindelof não foge a Mourinho"
 
- "FC Porto: Conceição já planeia nova época"
 
- "André Silva sugerido ao AC Milan"
 
- "Sub-20: Portugal cai nos 'penalties'"
 
- "Japão: As aventuras de Hugo Vieira no país do sol nascente"
 
O Jogo:
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- "Coentrão avaliado para assinar: Sporting acordou cedência por um ano, com o Real Madrid a
suportar 90% do salário"
 
- "Stoke City perguntou por Bas Dost"
 
- "FC Porto: A fórmula Conceição"
 
- "Benfica: Gumus livre para ser águia"
 
- "Vitória de Guimarães: 'Agora queremos ficar em terceiro', Konan eleva a fasquia para a próxima
época"
 
- "Mundial Sub-20: Portugal caiu nos penáltis"
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
05-06-2017 07:40  Veja as capas e os principais destaques dos jornais desportivos desta segunda-
feira.
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