


Revista de Imprensa

31-05-2010 

1. (PT) - Bola, 29-05-2010, Andebol 1

2. (PT) - Bola, 29-05-2010, Clássico anima Jornada 2

3. (PT) - Bola, 29-05-2010, Leão para a história na Europa 3

4. (PT) - Jogo, 29-05-2010, Agenda fim-de-semana 4

5. (PT) - Jogo, 29-05-2010, Agenda 5

6. (PT) - Jogo, 29-05-2010, Fim-de-semana de leão 6

7. (PT) - Lusa.pt, 29-05-2010, Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica

(C/ÁUDIO e C/VÍDEO)

9

8. (PT) - Lusa.pt, 29-05-2010, Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica 11

9. (PT) - Bola - Modalidades, 29-05-2010, «Vamos dar tudo para fazer história» 13

10. (PT) - Bola - Modalidades, 29-05-2010, Sporting à conquista da Europa 15

11. (PT) - Bola - Modalidades, 29-05-2010, À terceira será de vez? 17

12. (PT) - Diário de Notícias, 29-05-2010, Sporting com casa lotada para conquista inédita 18

13. Antena 1 - Notícias, 29-05-2010, Sporting 19

14. (PT) - Público, 29-05-2010, O sonho europeu do Sporting está nas mãos de Pedro Solha e na cabeça de

Paulo Faria

20

15. (PT) - Público Online, 29-05-2010, Paulo Faria muito satisfeito com a conquista "fantástica" do Sporting 21

16. (PT) - Record, 29-05-2010, «Uma finalíssima sem vencedor antecipado» 23

17. (PT) - Record, 29-05-2010, Muito pessoal 24

18. (PT) - Record, 29-05-2010, Agenda 25

19. RTP N - Notícias, 29-05-2010, Sporting vence Taça Challenge 26

20. (PT) - RTP Online, 29-05-2010, Paulo Faria vibra com conquista fantástica 27

21. RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana, 29-05-2010, Revista de imprensa 30

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A9
#A9
#A9
#A11
#A11
#A13
#A13
#A15
#A15
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A30
#A30


22. SIC Notícias - Notícias, 29-05-2010, Taça Challenge 31

23. SIC Notícias - Jornal de Sábado, 29-05-2010, Taça Challenge 32

24. (PT) - Correio da Manhã - Sport, 29-05-2010, Sporting - Uma mão na Taça 33

25. RTP Madeira - Telejornal Madeira, 29-05-2010, Andebol 34

26. TSF - Notícias, 29-05-2010, Sporting 35

27. TVI 24 - Notícias, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 36

28. TVI 24 - Notícias, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 37

29. TVI 24 - TVI Jornal - 2ª Edição, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 38

30. TVI - Jornal Nacional, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 39

31. TVI 24 - Jornal do Dia, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 40

32. (PT) - Portugal Zone.com, 29-05-2010, Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista

fantástica (C/ÁUDIO e C/VÍDEO)

41

33. (PT) - Portugal Zone.com, 29-05-2010, Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista

fantástica

43

34. TVI 24 - Última Edição, 29-05-2010, Taça Challenge de Andebol 45

#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37
#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A41
#A43
#A43
#A43
#A45
#A45


A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 1,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381572 29-05-2010
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A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 14,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381382 29-05-2010
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 27,26 x 13,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381451 29-05-2010
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A4

  Tiragem: 45525

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,12 x 6,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381728 29-05-2010
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A5

  Tiragem: 45525

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,61 x 20,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381635 29-05-2010
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A6

  Tiragem: 45525

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 28,10 x 35,49 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 30381578 29-05-2010
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  Tiragem: 45525

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 27,45 x 35,12 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 30381578 29-05-2010
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  Tiragem: 45525

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,21 x 9,05 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 30381578 29-05-2010
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A9

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica (C/ÁUDIO e
C/VÍDEO)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/11111422.html

 

29 de Maio de 2010, 23:10

 

Almada, Setúbal, 29 mai (Lusa) - O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a

"fantástica" vitória na Taça Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de ver uma festa destas no andebol

e estamos extremamente felizes", disse o técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-

26, na segunda mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que a parte final do encontro foi

prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista "significa muito para o Sporting e para o andebol

português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de golos fora davam mais um.

Tivemos um período em que jogámos muito mal e percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade,

mas o Humberto (Gomes) ajudou, conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica",

frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu, recusando encará-la como

salvação da temporada: "Se na próxima me disserem que ganho esta prova e não sou campeão

nacional eu aceito logo".

 

Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer uma taça, a crença do

coletivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta final.

 

"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela cabeça (perder), nós sempre

acreditámos no nosso trabalho e aqui está o resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de

vez e estou muito orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.
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Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou como melhor marcador da prova,

esse reconhecimento individual é apenas um pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por

ter ganho o troféu, ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do desporto e se afere o trabalho

que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade. Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem

vivo", reconheceu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se na primeira equipa portuguesa

a vencer uma competição europeia de andebol, estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta

modalidade, juntando-a aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.

 

O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente no Cidade de Almada, repleto de

adeptos 'leoninos' que, além dos típicos cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção

de um pavilhão para as modalidades do clube.

 

JPS.

 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

Lusa/fim
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A11

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/11111436.html

 

29 de Maio de 2010, 23:11

 

Almada, Setúbal, 29 mai (Lusa) - O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a

"fantástica" vitória na Taça Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de ver uma festa destas no andebol

e estamos extremamente felizes", disse o técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-

26, na segunda mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que a parte final do encontro foi

prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista "significa muito para o Sporting e para o andebol

português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de golos fora davam mais um.

Tivemos um período em que jogámos muito mal e percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade,

mas o Humberto (Gomes) ajudou, conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica",

frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu, recusando encará-la como

salvação da temporada: "Se na próxima me disserem que ganho esta prova e não sou campeão

nacional eu aceito logo".

 

Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer uma taça, a crença do

coletivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta final.

 

"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela cabeça (perder), nós sempre

acreditámos no nosso trabalho e aqui está o resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de

vez e estou muito orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.

 

Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou como melhor marcador da prova,
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esse reconhecimento individual é apenas um pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por

ter ganho o troféu, ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do desporto e se afere o trabalho

que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade. Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem

vivo", reconheceu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se na primeira equipa portuguesa

a vencer uma competição europeia de andebol, estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta

modalidade, juntando-a aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.

 

O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente no Cidade de Almada, repleto de

adeptos 'leoninos' que, além dos típicos cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção

de um pavilhão para as modalidades do clube.

 

JPS.

 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

Lusa/fim
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A13

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 27,53 x 38,45 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 30381621 29-05-2010 | Modalidades
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  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,87 x 38,32 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 30381621 29-05-2010 | Modalidades
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A15

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 27,69 x 39,08 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 30381614 29-05-2010 | Modalidades
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  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1(principal)

  Cores: Cor

  Área: 6,14 x 6,05 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 30381614 29-05-2010 | Modalidades
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A17

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 27,24 x 38,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381626 29-05-2010 | Modalidades
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A18

  Tiragem: 43631

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 15,61 x 16,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30380389 29-05-2010
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A19

   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:49

 	Hora de emissão: 23:04:00 
ID: 30391190

 
29-05-2010

Sporting

 

Sporting vence Taça Challenge e faz história no andebol português.
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A20

  Tiragem: 50458

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 17,23 x 24,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30377412 29-05-2010

Os “leões” jogam esta tarde 
(19h30, SP-TV2) em Almada
a final da Taça Challenge 
com os polacos MMTS

a O barulho dos ténis a chiar no 
chão azul denuncia a azáfama 
dentro das linhas. É ali que 
os jogadores de andebol do 
Sporting preparam a fi nal da Taça 
Challenge, frente aos polacos do 
MMTS, no jogo da segunda mão. 
O pavilhão não tem bancadas, tem 
sido utilizado só para os treinos 
e é isso que tem afastado os 
adeptos sportinguistas da equipa, 
que disputa as suas partidas em 
Almada: a direcção do clube já 
prometeu o sítio para a nova 
casa, nas imediações do estádio 
de Alvalade, mas falta iniciar a 
construção da obra. O habitat 
das modalidades amadoras é por 
baixo das bancadas do recinto, 
mas os jogadores só se mostram ao 
público em casa emprestada, neste 
caso no Complexo Desportivo dos 
Desportos. A expectativa é grande 
– a vantagem de dois golos trazida 
da Polónia (25-27) deixa a porta 
aberta ao sonho e à história de 
ser a primeira equipa portuguesa 
a triunfar nas competições 
europeias.

“Cuidado que tem cola”, diz 
Fábio Magalhães, jogador que 
veio do ABC e é uma das grandes 
promessas leoninas. Disse-o de 
sorriso na cara. Dirigia-se ao 
jornalista que, prestável, ia pegar 
na bola e devolvê-la ao campo. O 
assédio dos media aumentou ou 
começou. A invasão de jornalistas 
aos treinos da equipa de andebol 
do Sporting é a grande novidade 
nesta semana que antecedeu o 
dia da “fi nalíssima”, nome que 
o treinador Paulo Faria gosta de 
dar ao decisivo jogo com o MMTS. 
Por isso, os repórteres são cada 
vez menos corpos estranhos nas 
sessões matutinas e vespertinas 
da equipa. As televisões e os 
jornais, as câmaras de televisão 
e as máquinas fotográfi cas, são 
uma realidade a que o grupo se foi 
adaptando.

“É o primeiro treino de andebol 
a que assistem?”, perguntou o 
técnico a rir quando nos viu. 
Era, de facto. É ele o líder do 
grupo. Posiciona e reposiciona os 
seus jogadores. Grita, gesticula, 
emenda, gosta e diz mal. Aplaude 
para dizer bem. Paulo Faria jogou 
andebol durante cinco anos no 
Sporting e há dois que é treinador 
dos “leões”. “Esta é a segunda 

Andebol

parte da fi nal”, diz. “Vou usar o 
mesmo discurso de todos”, avisou, 
colocando-se na defensiva. Afi nal 
está em vantagem e só tem mesmo 
de defender o resultado. Trata-se 
de uma fi nal europeia, não pode 
haver rodeios, apesar do enorme 
favoritismo que os sportinguistas 
carregam. “Estamos a 60 minutos 
de um sonho de um objectivo, mas 
também estamos a 60 minutos 
de não conseguir nada e por isso 
temos que ser pacientes, aguentar 
mais 60 minutos, ser humildes, 
fazer sacrifícios mais 60 minutos 
para ver se conseguimos os nossos 
objectivos”, desabafa.

As bolas colam-se mesmo à 
mão. A lata de Trimona verde, que 
contém handballwax, está num dos 
carrinhos de supermercado que 

circundam o campo. É lá que os 
jogadores recorrem quando a bola, 
que parece um berlinde nas mãos 
gigantes dos gigantes de andebol, 
começa a fugir-lhes dos dedos. O 
guarda-redes parece um mártir 
valente, ali sozinho em frente ao 
pelotão de fuzilamento. Mais de 
uma dezena de homens, armados, 
cada um com uma bala, dispara à 
baliza. Cada um guarda a sua vez, 
cada um munido da sua bola que 
parece esconder-se nas mãos – é 
assim num ritmo inexorável que só 
pára quando o treinador dá ordem 
para novo exercício. 

“Hoje está cá o director”, solta 
um dos jogadores. Mário Patrício 
acaba de entrar e dá-se logo 
por ele. O fato, a gravata e o ar 
de executivo destoam do clima 

menos solene, de suor e de treino 
que ali se pratica. Está sentado 
a assistir à sessão e não pára de 
atender o telefone. É o director 
para as modalidades amadoras 
do clube desde 2006 e costuma 
acompanhar os treinos de andebol. 
“Agora mais intensamente”. 
“Tenho amigos com quem não 
falo há que tempos a telefonarem-
me para perguntar como estão a 
correr as coisas”. Durante a nossa 
conversa, o Blackberry não parou 
de tocar. Falou sobre a equipa, os 
bilhetes, a hora do jogo. Foi ele que 
garantiu no início da época que 
todos os reforços haviam sido, pelo 
menos por uma vez, campeões 
nacionais. Essa estrutura, uma 
mescla de experiência com 
juventude, está agora a dar os seus 
frutos.

Há um nervosismo no ar que 
o treinador diz aceitar e ganhar 
força com ele. “Os músculos estão 
tensos, mais tensos, isso nota-se”, 
conta Faria. “O Mitja [Lesjak] diz 
que é este músculo do peito que 
aperta”, afi rma e aponta para o 
peito. O técnico quer coração, mas 
diz que quer em igualdade com 
a cabeça. Nem mais nem menos. 
“Há muita pressão, mas a pressão 
é boa. Os jogadores gostam desta 
pressão, dá-lhes mais concentração 
e empenho.”

Petric é um dos gigantes da 
equipa. Mesmo. Em estatura e 
reputação. Solha é o homem dos 
golos, Humberto o guarda-redes 
que os impede. Faria é o cérebro 
desta equipa. Por todos eles passa 
a concretização deste sonho.

Filipe Escobar de Lima

Reportagem

O sonho europeu do Sporting está nas mãos 
de Pedro Solha e na cabeça de Paulo Faria

O Sporting prepara-se com todo o cuidado para a final
FOTOS DE MIGUEL MANSO
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A21

Paulo Faria muito satisfeito com a conquista "fantástica" do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: Público Online

URL: http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1439649

 

Taça Challenge

 

29.05.2010 - 23:16

 

O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a "fantástica" vitória na Taça

Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de ver uma festa destas no andebol

e estamos extremamente felizes", disse o técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-

26, na segunda mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que a parte final do encontro foi

prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista "significa muito para o Sporting e para o andebol

português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de golos fora davam mais um.

Tivemos um período em que jogámos muito mal e percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade,

mas o Humberto (Gomes) ajudou, conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica",

frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu, recusando encará-la como

salvação da temporada: "Se na próxima me disserem que ganho esta prova e não sou campeão

nacional eu aceito logo".

 

Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer uma taça, a crença do

colectivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta final.

 

"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela cabeça (perder), nós sempre

acreditámos no nosso trabalho e aqui está o resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de

vez e estou muito orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.
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Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou como melhor marcador da prova,

esse reconhecimento individual é apenas um pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por

ter ganho o troféu, ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do desporto e se afere o trabalho

que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade. Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem

vivo", reconheceu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se na primeira equipa portuguesa

a vencer uma competição europeia de andebol, estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta

modalidade, juntando-a aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.

 

O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente no Cidade de Almada, repleto de

adeptos 'leoninos' que, além dos típicos cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção

de um pavilhão para as modalidades do clube.

 

Lusa
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A23

  Tiragem: 113702

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,18 x 27,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381472 29-05-2010
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A24

  Tiragem: 113702

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 10,43 x 8,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381405 29-05-2010
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A25

  Tiragem: 113702

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 14,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30381527 29-05-2010
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A26

   	Meio: RTP N - Notícias

 	Duração: 00:00:54

 	Hora de emissão: 22:00:00 
ID: 30391269

 
29-05-2010

Sporting vence Taça Challenge

 

O Sporting conquistou, pela primeira vez na história, uma competição europeia de andebol.
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A27

Paulo Faria vibra com conquista fantástica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: RTP Online

URL: http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Paulo-Faria-vibra-com-conquista-
fantastica.rtp&article=348641&visual=16&layout=55&tm=46

 

O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a "fantástica" vitória na Taça

Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de

 

ver uma festa destas no andebol e estamos extremamente felizes", disse o

 

técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-26, na segunda

 

mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que

 

a parte final do encontro foi prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista

 

"significa muito para o Sporting e para o andebol português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de

 

golos fora davam mais um. Tivemos um período em que jogámos muito mal e

 

percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade, mas o Humberto (Gomes) ajudou,

 

conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica", frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu,

 

recusando encará-la como salvação da temporada: "Se na próxima me disserem

 

que ganho esta prova e não sou campeão nacional eu aceito logo".
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Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer

 

uma taça, a crença do colectivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta

 

final.

 

"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela

 

cabeça (perder), nós sempre acreditámos no nosso trabalho e aqui está o

 

resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de vez e estou muito

 

orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.

 

Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou

 

como melhor marcador da prova, esse reconhecimento individual é apenas um

 

pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por ter ganho o troféu,

 

ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

 

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do

 

desporto e se afere o trabalho que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade.

 

Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem vivo", reconheceu o presidente

 

da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se

 

na primeira equipa portuguesa a vencer uma competição europeia de andebol,

 

estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta modalidade, juntando-a

 

aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.
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O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente

 

no Cidade de Almada, repleto de adeptos 'leoninos' que, além dos típicos

 

cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção de um pavilhão

 

para as modalidades do clube.
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A30

   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:03:18

 	Hora de emissão: 08:25:00 
ID: 30383208

 
29-05-2010

Revista de imprensa

 

Revista de imprensa: Expresso, Diário Económico, Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, I,

Correio da Manhã, A Bola, O Jogo, Record.

 

 

Página 30



A31

   	Meio: SIC Notícias - Notícias

 	Duração: 00:01:01

 	Hora de emissão: 01:05:00 
ID: 30384545

 
29-05-2010

Taça Challenge

 

Sporting vence Taça Challenge em andebol.
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A32

   	Meio: SIC Notícias - Jornal de Sábado

 	Duração: 00:00:24

 	Hora de emissão: 23:43:00 
ID: 30384537

 
29-05-2010

Taça Challenge

 

Sporting vence Taça Challenge em andebol.
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A33

  Tiragem: 158785

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 16,58 x 34,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 30382323 29-05-2010 | Sport
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A34

   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:18

 	Hora de emissão: 19:28:00 
ID: 30400809

 
29-05-2010

Andebol

 

Resultados da primeira divisão Nacional de andebol.
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A35

   	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:01:58

 	Hora de emissão: 23:09:00 
ID: 30390806

 
29-05-2010

Sporting

 

Sporting vence Taça Challenge e faz história no andebol português.
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A36

   	Meio: TVI 24 - Notícias

 	Duração: 00:01:52

 	Hora de emissão: 09:28:00 
ID: 30383465

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol.
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A37

   	Meio: TVI 24 - Notícias

 	Duração: 00:01:41

 	Hora de emissão: 10:49:00 
ID: 30383708

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol.
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A38

   	Meio: TVI 24 - TVI Jornal - 2ª Edição

 	Duração: 00:01:42

 	Hora de emissão: 14:42:00 
ID: 30383245

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol.
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A39

   	Meio: TVI - Jornal Nacional

 	Duração: 00:00:38

 	Hora de emissão: 21:03:00 
ID: 30384359

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol.
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A40

   	Meio: TVI 24 - Jornal do Dia

 	Duração: 00:01:36

 	Hora de emissão: 21:48:00 
ID: 30390498

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol: Sporting venceu.
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A41

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica (C/ÁUDIO e
C/VÍDEO)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: Portugal Zone.com

URL: http://www.portugalzone.com/?p=83310

 

May 29, 2010

 

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica (C/ÁUDIO e C/VÍDEO)

 

*** Serviço áudio e serviço vídeo disponível em www.lusa.pt ***

 

Almada, Setúbal, 29 mai (Lusa) - O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a

"fantástica" vitória na Taça Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de ver uma festa destas no andebol

e estamos extremamente felizes", disse o técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-

26, na segunda mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que a parte final do encontro foi

prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista "significa muito para o Sporting e para o andebol

português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de golos fora davam mais um.

Tivemos um período em que jogámos muito mal e percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade,

mas o Humberto (Gomes) ajudou, conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica",

frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu, recusando encará-la como

salvação da temporada: "Se na próxima me disserem que ganho esta prova e não sou campeão

nacional eu aceito logo".

 

Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer uma taça, a crença do

coletivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta final.
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"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela cabeça (perder), nós sempre

acreditámos no nosso trabalho e aqui está o resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de

vez e estou muito orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.

 

Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou como melhor marcador da prova,

esse reconhecimento individual é apenas um pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por

ter ganho o troféu, ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do desporto e se afere o trabalho

que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade. Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem

vivo", reconheceu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se na primeira equipa portuguesa

a vencer uma competição europeia de andebol, estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta

modalidade, juntando-a aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.

 

O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente no Cidade de Almada, repleto de

adeptos 'leoninos' que, além dos típicos cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção

de um pavilhão para as modalidades do clube.

 

JPS.

 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

Lusa
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A43

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2010

Meio: Portugal Zone.com

URL: http://www.portugalzone.com/?p=83309

 

May 29, 2010

 

Andebol: Taça Challenge - Paulo Faria vibra com conquista fantástica

 

Almada, Setúbal, 29 mai (Lusa) - O treinador de andebol do Sporting, Paulo Faria, exultou hoje com a

"fantástica" vitória na Taça Challenge, o primeiro troféu europeu de clubes portugueses.

 

"Hoje foi fantástico, ninguém se recorda, certamente, em Lisboa, de ver uma festa destas no andebol

e estamos extremamente felizes", disse o técnico dos 'leões', após vencer o MMTS Kwindzyn, por 27-

26, na segunda mão da final, reforçando a vantagem de dois golos trazida da Polónia.

 

Assegurando que nunca temeu perder o troféu, Paulo Faria admitiu que a parte final do encontro foi

prejudicada "pela ansiedade", mas a conquista "significa muito para o Sporting e para o andebol

português".

 

"Nós fizemos as contas dos dois golos e depois com a superioridade de golos fora davam mais um.

Tivemos um período em que jogámos muito mal e percebeu-se perfeitamente que era a ansiedade,

mas o Humberto (Gomes) ajudou, conseguimos marcar mais um golo e fazer esta festa fantástica",

frisou.

 

O treinador dos 'leões' destacou a conquista inédita num troféu europeu, recusando encará-la como

salvação da temporada: "Se na próxima me disserem que ganho esta prova e não sou campeão

nacional eu aceito logo".

 

Para Carlos Galambas, que só à terceira final europeia conseguiu erguer uma taça, a crença do

coletivo acabou por minimizar a ansiedade na ponta final.

 

"Depois do resultado que conseguimos na Polónia nunca nos passou pela cabeça (perder), nós sempre

acreditámos no nosso trabalho e aqui está o resultado final. Pelo menos para mim, à terceira foi de

vez e estou muito orgulhoso", sublinhou o pivot dos 'leões'.
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Já o ponta Pedro Solha, que hoje assinou cinco golos e se consagrou como melhor marcador da prova,

esse reconhecimento individual é apenas um pormenor: "Acima de tudo estou extremamente feliz por

ter ganho o troféu, ser o melhor marcador foi um acréscimo, mas sem dúvida que a maior felicidade

foi ter feito história com este feito inédito em Portugal e isso é que interessa".

 

"É um facto, é história. São estes momentos que fazem a história do desporto e se afere o trabalho

que se desenvolve e a vitalidade de uma modalidade. Hoje ficou demonstrado que o andebol está bem

vivo", reconheceu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha.

 

Os 'leões', que já tinham vencido 27-25 na primeira mão, tornaram-se na primeira equipa portuguesa

a vencer uma competição europeia de andebol, estreando-se hoje nas conquistas continentais nesta

modalidade, juntando-a aos títulos em atletismo, em hóquei em patins e futebol.

 

O presidente do Sporting, José Eduardo Bettencourt, esteve presente no Cidade de Almada, repleto de

adeptos 'leoninos' que, além dos típicos cânticos de alegria pela vitória, apelaram ainda à construção

de um pavilhão para as modalidades do clube.

 

JPS.

 

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

Lusa
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A45

   	Meio: TVI 24 - Última Edição

 	Duração: 00:01:32

 	Hora de emissão: 00:26:00 
ID: 30390797

 
29-05-2010

Taça Challenge de Andebol

 

Taça Challenge de Andebol: Sporting venceu.
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