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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 80848280

 
03-06-2019 09:35

O FC Porto venceu a Taça de Portugal em Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09aee47d-0fda-4358-b5c7-

e4692c8be674&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O FC Porto venceu a Taça de Portugal em Andebol.
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 80847181

 
03-06-2019 07:55

1 1 1

Taça de Portugal em andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=109e6dbc-5880-4ac3-a3c5-

6871c2a01461&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O FCP ganhou a Taça de Portugal em andebol. O golo da vitória foi marcado no último segundo do
jogo. Os dragões venceram o Águas Santas por 31-30.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-06-03 07:56
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 	Duração: 00:00:28

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 80845781

 
03-06-2019 06:53

1 1 1

Andebol: FC Porto vence Taça de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb246622-9b80-420a-bba0-

6e329d935d75&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O Futebol Clube do Porto venceu a Taça de Portugal de andebol. Na final, os dragões venceram as
Águas Santas por 31-30.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-06-02 21:29
 TVI 24 - Notícias , 2019-06-02 00:36
 TVI - Diário da Manhã , 2019-06-03 09:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-06-03 09:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-06-03 06:53
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TAÇA DE PORTUGAL — FINAL FOUR - FINAL 

Pavilhão Multiusos, 
em Sines 

FC PORTO ciitl ÁGUAS SANTAS 

INTEARZALO 11 
Alfredo Quintana (GR) António Campos (GR) 
Thomas Bauer (GR) (0) Henrique Carlota (GR) 
Daymaro Salina C (3) Pedro Cruz C (9)  
Victor Alvarez (1) Mário Rego 
Yoan Balazquez Fábio Teixeira 
Miguel Martins (7) Vasco Santos 
Djibril Mbengue Gonçalo Vieira (3) 
Angel Zulueta (3) Mário Lourenço (2) 
Rui Silva Nuno Fernandes  
Leonel Fernandes Jorge Mendes  
Alexis Borges (1) Francisco Fontes (6) 
Diogo Branquinho (5) Mário Oliveira (7)  
António Areia (5) Belmiro Alves (2)  
André Gomes (4) António Aparício  
Miguel Alves Rúben Santos (1)  

ANDEBOL Depois do título nacional, dragões partiram para a conquista da Taça de Portugal, que venceram pela oitava vez 

Fábio Magalhães (2) 

MAGNOS ANDERSSON e e 

ARBITROS 

Rúben Maia e André Nunes (AA Aveiro) 

MADEIRA, SAD 

SPORTING 

FC PORTO 

8 

ABC BRAGA 

12 
BENFICA 

6 

ÁGUAS SANTAS XICO ANDEBOL 

BELENENSES 

Hitchcock deve gostar de dobrada 
Para o 'cowboy' ficar com a mocinha teve de esvaziar o carregador, que o adversário parecia gato e teve sete vidas em 

campo Inédita 'dobradinha' do dragão após recuperação do Águas Santas Golo da vitória a... dois segundos do final 

R111 RAIMI INnn /AçF 

Por 

ANTÓNIO BARROSO 

A
LEGRIA e alívio dos joga-
dores do FC Porto quan-
do, ainda com a bola nas 
redes da baliza defendi-
da pelo corpulento Antó-

 

nio Campos — filho de pasteleiro 
e ele próprio um dá nisto... mas o 
que defende é um show à parte —
perceberam que o fulminante re-
mate de Fábio Magalhães ultra-
passara mesmo a muralha dos 
maiatos lá atrás e o gongo soava, 
com o 31-30 mesmo a dois segun-
dos do final do encontro. 

Saltos e festa de um lado, a sa-
borear a glória do vencedor, desi-
lusão e lágrimas de honroso ven-
cido do outro. Apenas mais uma 
reviravolta no enredo digno de um 
filme de Alfred Hitchcock que 
constituir esta final da Taça de Por-

  

tugal, a oitava conquistada pelo 
FC Porto, mas desta vez a propor-
cionar aos dragões uma inédita do-
bradinha, após a vitória no cam-
peonato. 

Oferece dizer-se que o caris-
mático realizador de Hollywood, se 
tivesse vindo a Portugal, teria pro-

 

Tem a palavra 

ADRENALINA TOTAL 

411 Como foi o último golo? Olhei 
para o marcador, faltavam 5 segundos 
e assumi. Foi uma descarga de 
adrenalina total. Um orgasmo? Já me 
têm feito essa pergunta. É mérito de 
toda a equipa, calhei ser eu. Fico muito 
feliz, é um orgulho ganhar por este 
clube. Dedico o golo à minha mulher e 
filha, que sofrem com as ausências! 

FABIO MAGALHÃES 
Lateral do FC Porto 

vado o pitéu gastronómico. Porque 
se o favoritismo era azul e branco, 
e os sete golos de vantagem até 
quase ao quarto de hora final, fa-
ziam adivinhar conquista tranqui-
la de um dragão no 57.9  (!) jogo de 
época «brilhante», como disse o 
seu treinador, o sueco Magnus An-

 

A figura 

FÁBIO 
• MAGALHÃES 

(FC PORTO) 

4 Depois de o dragão chegar ao 
intervalo com sete golos de vantagem 
(e até 22-15) só um momento de ins-
piração suprema e muito nervo para 
assumir a responsabilidade do último 
remate, a dois segundos do fim do tem-
po. Levou lume. Golaço para a História. 

dersson, após a Final Four (tam-
bém) e terceiro lugar na Taça EHF, 
ainda: «Feliz, mas agora quero ir 
beber duas ou três cervejas.» 

ESPERA LÁ QUE JÁ TE APANHO 

Poucos teriam vaticinado que o 
Águas Santas seria capaz de igua-

 

lem a palavra 

TRISTEZA E ORGULHO 

tt' Estamos tristes, muito tristes. 
custa perder assim, praticamente no 
último segundo. Mas o que a equipa 
fez em campo no jogo e esta época 
deixa-nos orgulhosos. O FC Porto era 
favorito, mas fizemos uma segunda 
parte fantástica, e grande recuperação 
a merecer mais sorte. Parabéns ao FC 
Porto, prestigiámos o emblema 

JOSE ANTONIO SILVA 
Treinador do Águas santas  

PALMARES 
DA TAÇA DE PORTUGAL 

lar (30 -30), apouco mais de 15 se-
gundos do final, após os 11-18 ao 
intervalo, ou 15 -22, já na segunda 
parte. 

Mas depois de uma primeira 
parte autoritária dos portistas, com 
Miguel Martins, Zulueta e Diogo 
Branquinho infernais na finaliza-
ção, apoiados até com três golos 
seguidos de André Gomes — filho 
de... Jorge Gomes, esse mesmo, o 
brasileiro que foi o primeiro es-
trangeiro a jogar futebol no Ben-
fica, no final da década de 70, ten-
do sido convocada uma AG do 
clube lisboeta propositadamente 
para os sócios s deferirem, como 
sucedeu, a novidade —, a dese-
quilibrar ante maiatos onde Pedro 
Cruz foi porta-estandarte da répli-
ca até à exaustão. Uma réplica que, 
com Francisco Fontes, Mário Oli-
veira e Gonçalo Vieira a ajudar, e 
os mais de 20 minutos durante o 
encontro nos quais, por força das 
exclusões por dois minutos dos jo-
gadores, o FC Porto acabou por jo-
gar em inferioridade numérica, 
quase produzia efeitos. E com An-
tónio Campos e a sua elasticidade 
a pedirem meças a um Quintana 
fantástico também na outra bali-
za, na primeira metade, ainda as-
sustou o dragão. Foi bonita a fes-
ta, com um milhar nas bancadas. 
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*.As alegrias 
e as mágoas 

em 15 épocas 
de águia 
ao peito 

C)  O adeus 
aos relvados 
e a ausência 

do jogo 
de despedida 

COM  MAIS TITULOS NO rMil:  DA  LUZ 

SORR 50 
(1).' A nova vida  como  dirigente , 

e as  palestras  em que 
passa a sua experiência 

14 A análise 
ao primeiro 
campeonato ganho 
no gabinete 

(-k; Os treinadores 
com que trabalhou, 
de Camacho a Vitória ■ 

'missa 
UMA VIAGEM 

À CARREIRA DO JOGADOR 
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lá Pke 

nas bancas 

€5 . 

Livro oficial 

seleção 

FELIX 
INSULTADO 
NA CHEGADA 
A ESPINHO 
O «Lampião, vai mas 

e para o teu clube» P 4° 

sporting 

RAFAEL 
BARBOSA 

LENÇÓIS 
EM MAUS 

Detido após rixa em Amarante. 
será hoje presente a juiz 

p. iy a lb 

ca 
SARAVIA  b, 
ENTUSIASMA 
©Lateral -direito do Racing 

Avellaneda pode chegar 
apos a Copa America p. ar 4 19 

Ta a de Portugal 
w p, r•;.' - 

f 

PC Porto Porto  festeja 
dobradinha no andebol 

St 34 

Feda= o de 

#4 
oliveireruse 
sorri no hóquei 

P• 35 
a a 

"ort 

(-te 

FC Porto 

r 

• COMERCIAL 

Ganhe bilhetes duplos para os melhores 
festivais de verão. Participe em edp.pt 

E aclusivo para clientes £OP Comercial, registados na Comunidade EDF,  Mais informações em edp.pt 
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ANDEBOL 

FC PORTO VENCE TAÇA 
E FAZ A DOBRADINHA 
13  O FC Porto conquistou on-
tem a Taça de Portugal de ande - 
bol após derrotar o Aguas San-
tas, por 31-30, na final realizada 
em Sinas. Os dragões consegui-
ram assim a dobradinha, depois 
de há duas semanas terem ga - 
rantido o título de campeões 
nacionais. 

Ao intervalo o FC Porto ga-
nhava por 18 -11, mas só nos 
instantes finais do jogo assegu-
rou a vitória. 

Foi a oitava conquista dos 
azuis e brancos na competição, 
que não venciam desde 2007. O 
Sporting tem 15 triunfos, o ABC 
tem 12 e o Benfica seis. o 

-1.11.3k . 
,  • 
• C • , 

Jogadores do FC Porto celebram 
a conquista da Taça de Portugal 
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

A diferença de golos no confron-
to directo ditou a atribuição do
título nacional ao clube de Alva-
lade, embora com os mesmos
24 pontos que o ABC/ UMinho,
concluído ontem o capeonato
nacional de andebol no escalão
juniores.

Dia 24 de Março, na segunda
jornada da fase final, o ABC/
UMinho foi a Lisboa vencer o
Sporting por  23-24. Dia 12 de
Maio, à sétima jornada, os
‘leões’ ganharam em Braga por
27-29.  Ontem, no último jogo
do campeonato, o clube braca-
rense venceu o Benfica por 30-
28 e o Sporting bateu o Balenen-
ses por 30-25.

Sporting campeão nacinal com os mesmos pontos dos academistas

ABC/UMinho vice-campeão nacional
de juniores perde título de golos
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O SORE 
MAGNUS 
ANDERSSON 
TREINADOR DE ANDEBOL 

A equipa de ande-
bol do FC Porto, 
depois do cam-
peonato, con-
quistou ontem a 
Taça de Portugal 
ao bater na final 
o Águas Santas. 

DESCE 
ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ 
TREINADOR DE ROQUE' 

O Benfica perdeu 
ontem a final da 
Taça de Portugal 
de hóquei em pa-
tins e fechou a 
temporada sem 
conquistar qual-
quer troféu. 

4 
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Venceu Taça de Portugal
FC Porto faz dobradinha

O FC Porto, campeão nacional de
andebol, venceu ontem em Sines,
na final da Taça de Portugal
o Águas Santas, por 31-30. 

§seniores

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 22,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80844885 03-06-2019

Oliveirense venceu a Taça de Portugal
em hóquei em patins contra o Benfica

©
JO

S
É
R
EI
S/
M
O
V
EP

H
O
TO

Dobradinha
inédita para
o FC Porto
no andebol

O FC Porto conquistou ontemaoi-
tava Taça de Portugal de andebol do
seu historial, ao bater o Águas San-
tas por 31-30 nafinal que se disputou
em Sines. Um jogo que parecia deci-
dido ao intervalo, quando os dragões
estavam na frente por 18-11, só ficou
sentenciado a dois segundos do api-
to final, quando Fábio Magalhães
marcou o golo que permitiu aos por-
tistas juntaro triunfo naTaçade Por-
tugal àconquistado campeonato na-
cional. Aprimeiradobradinhado clu-
be nesta modalidade, a qual domina-
ramclaramente anível interno ao lon-
go desta temporada.

Oliveirense conquista Taça
AOliveirense conquistouontemasua
quarta Taça de Portugal de hóquei
em patins, ao vencer por 5-2 o Benfi-
ca. Adisputar afinal em casa, aequi-
pa de Oliveira de Azeméis dominou
o encontro desde o início, assebatan-
do um troféu que pertencia ao FC
Porto e fugiaaos oliveirenses hásete
anos. Já os encarnados prosseguem
sem vencer nenhum título nacional
na modalidade desde 2016.

MODALIDADES
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 josé costa lima

O 
Benfica falhou on-

tem em Braga o 

quarto título con-

secutivo no escalão 

de juniores masculinos, 

após ter perdido no Pavi-

lhão Flávio Sá Leite, fren-

te ao ABC. Os academistas 

entraram para este duelo 

ainda com esperanças de 

arrecadar o troféu, mas 

tinham uma tarefa com-

plicada pela frente. Além 

de estarem obrigados a 

derrotar os encarnados, 

tinham que esperar por 

uma derrota ou um em-

pate do Sporting. No final 

de tudo, o ABC cumpriu 

a sua obrigação impedin-

do a festa benfiquista do 

tetra; já os leões bateram 

o Belenenses e acabaram 

por se sagrar campeões. 

O jogo ante o Benfi- siva e pouco eficaz na ba-

liza adversária. As águias 

começaram a destacar-

-se no marcador e aos 20 

minutos estavam na fren-

te por cinco golos. Até ao 

intervalo, o ABC reagiu de 

forma determinada, cres-

ceu em todos os aspetos e 

o resultado espelhava um 

maior equilíbrio na desci-

da aos balneários (12-14). 

Na segunda parte, o 

ABC nunca deixou o Ben-

fica distanciar-se e, apoia-

do pelo seu público, che-

juniores - abc derrota benfica e entrega título ao sporting 

Honra academista contra o tetra 

ABC acabou por garantir o segundo lugar no campeonato 

filipe magalhães, técnico do abc

«Perdemos o título por 
causa de um dia mau»
O ABC acabou por se sagrar vice-campeão 

de juniores, atrás do Sporting e à frente do 

Benfica. Filipe Magalhães falou numa «vitó-

ria justa» dos seus jogadores, mas não escon-

deu o amargo de boca por ter acabado no 2.º 

lugar... com os mesmos 24 pontos dos leões. 

«Foi uma vitória justa, fomos muito melhores. 

Entrámos muito ansiosos, talvez porque sabía-

mos que não era suficiente vencer este jogo, pois 

dependíamos de outros para chegarmos ao títu-

lo», testemunhou o treinador dos academistas. 

«Perder o título custa sempre e por causa de 

um dia mau não conseguimos ser campeões», 

acrescentou, numa referência à derrota casei-

ra com o Sporting ( jornada 7) e que foi deter-

minante para desempatar as contas do título. 

Pedro Pinheiro: «ABC foi superior»
Pedro Pinheiro, técnico do Benfica, admitiu «al-

guma imaturidade» da sua equipa. «Fomos para 

o intervalo a ganhar por dois, na segunda parte 

o jogo foi muito equilibrado e tentámos dar o 

nosso melhor. Esta é uma equipa jovem, com al-

guma imaturidade e isso pesou. A partir de uma 

certa altura estivemos sempre atrás do marcador, 

tentámos, mas muito em esforço. Hoje [ontem], 

o ABC foi superior ao Benfica», disse.  
A

ve
lin

o
 L

im
a

o ABC/UMinho. O início equipa bracarense macia 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, BRAGA

Árbitros Fernando Costa e Diogo 
Teixeira

ABC 30
Carlos Oliveira; Ricardo Magalhães (2), To-
más Teles (5), José Vieira (1), Francisco Silva 
(4), Gonçalo Guimarães (2) e Vinícius Fonseca 
(3); André José (6), Daniel Costa, Pedro Delga-
do, Diogo Silva, Nuno Sá (1), Armando Araújo 
(5), Francisco Morgado (1), Daniel Cardoso.  

Treinador Filipe Magalhães

Benfi ca 28
Tiago Silva; Gonçalo Jesus (1), Daniel Neves 
(4), Joaquim Nazaré (3), Gonçalo Nogueira 
(7), David Lopes e Pedro Loureiro (6). Sell-
es, Gonçalo Fonseca, Bruno Marques (1), 
Pedro Real (2), Nuno Mar� ns (1), Daniel Sal-
gado, Tiago Costa (3), Vasco Lampreia e Ber-
nardo Marques. 

Treinador Pedro Pinheiro

Ao intervalo: 12-14 

gou mesmo ao empate 

aos 40 minutos (18-18). 

O Benfica acusou a pres-

são, deu-se mal com este 

ABC sem medo do rival 

e aos 32’ acabou por ver 

os minhotos a ficarem na 

frente. Pouco depois, aos 

43' o marcador assinalava 

um 21-18, ficando com-

provada a fantástica re-

cuperação dos amarelos 

Tomás Teles tenta mais um golo 

no desafio.

Ainda com muito para 

jogar, o Benfica foi atrás 

do triunfo que parecia 

certo no começo do duelo, 

mas que com o desenro-

lar dos minutos se tornou 

complicado. O ABC nunca 

desonrou os seus valores 

e, mesmo com duas ex-

clusões praticamente se-

guidas, não se foi abaixo 

e preservou a vantagem 

até ao apito final. 
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andebol  

FC Porto venceu 
Taça de Portugal
O FC Porto conquistou ontem a Taça de Portugal 

de andebol, ao derrotar o Águas Santas, 31-30, na 

final, disputada em Sines, conquistando uma iné-

dita 'dobradinha'.

Já coroado campeão português, o FC Porto ven-

ceu a final, num encontro em que chegou ao in-

tervalo a vencer por 18-11, mas precisou de espe-

rar pelos últimos segundos para garantir o triunfo.

Os 'dragões', que não venciam a Taça desde 

2006/07, conquistaram o oitavo troféu, manten-

do-se como terceira equipa com mais títulos, a se-

te do Sporting e a quatro do ABC Braga.

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 11,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80844454 03-06-2019

LINHA LATERAL 

m
a 

FC Porto conquista 
Taça e alcança a 
dobradinha 

ANDEBOL O FC Porto venceu, 
este domingo, a sua oitava Taça 
de Portugal de andebol na his-
tória, após derrotar o Águas San-
tas por 31-30, na final disputa-
da em Sines. Os dragões não 
conquistavam este troféu des-
de 2007 e selaram assim a dobra-
dinha, após terem vencido tam-
bém o campeonato nacional 
2018/19. Esta é, de resto, a pri-
meira vez que o FC Porto con-
quista dois títulos numa só épo-
ca no andebol. Após a conquis-
ta, o jogador Miguel Martins 
agradeceu aos adeptos azuis-e-
brancos: "Vocês são os melho-
res adeptos do mundo". 
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Madeirenses arbitraram jogo da `champions' de andebol 

uarte Santos e Ricardo Fon-

 

seca arbitraram o encontro 
1 entre Barcelona e Vive Kielce, 

relativo à Liga dos Campeões de 
andebol. A dupla de árbitros in-

 

ternacionais madeirenses, diri-

 

giram ontem ao início da tarde  

na Alemanha, o encontro de apu-
ramento para a medalha de bron-
ze na Liga dos Campeões de an-
debol masculino entre as forma-
ções do Barcelona e do Kielce, 
encontro que o Barcelona venceu 
por 40-35. 

fr I 

 

1. Imlcl Igni 
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VARDAR É 
CAMPEAI) EUROPEU 
O Vardar sagrou-se campeão 
europeu de clubes ao bater na 
final os húngaros do 
Vaszprem, por 27-24. É a 
segunda vez que a formação 
macedónia inscreve o seu 
nome no quadro de honra, 
depois de ter tido o primeiro 
título em 2017. No terceiro 
lugar ficou o Barcelona -
derrotado na meia-final pelo 
Vardar - depois de vencer os 
polacos do Kielce, por 40-25, 
num jogo em que Gilberto 
Duarte marcou um golo. 
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Dragões foram a Sines ganhar a Taça de Portugal e 
conseguiram a dobradinha pela primeira vez na história do clube 

FC PORTO LEVA TUDO 
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Portistas não erguiam a Taça de Portugal desde 2007 e nunca o tinham feito num ano em que foram campeões 

r-1 

C 1 

4 

AFIGURA  

F. Magalhães 

Fábio Magalhães, que 
chegou esta época ao FC 
Porto, é dado por Magnus 
Andersson corno "rei cio 

7x6", pela sua gestão do 
logo. Ontem, não só o 
voltou a cienionstr ar como 
tez o golo da vitória, "011 lei 
para o relógio e fiquei 
surpreendido. Achei que 
havia mais tempo. Tive de 
atirar" explicou. 

jogo. 
Mais tarde, tanto na primeira 

parte como até a segunda, o FC 
Porto -que teve dez exclusões, 
contra quatro dos ma iatos 
chegou a máximos de sete go-
los de vantagem (17-10,18-11, 
21-14, 22-15 e 23-16), sendo di-

 

Magnus 
Andersson 
Treinador 
do FC Porto 

,4í 

E LA 

4,  

ficil imaginar que °Águas San-
tas iria recuperar ao ponto de 
igualar (29-29 e 30-30). 

Com António Campos im-
pressionante nabaliza, paran-
do duas bolas de golo seguidas 
a Tito, as igualdades acabaram 
porsurgir. "Não estivemos de-

 

José António 
Silva 
Treinador do 
Águas Santas 

TgA -E PORTUGAL 

71/72 Sporting 95/96 ABC 
72/73 Sporting 96/97 ABC 
73/74 Belenenses 97198 Sporting 
74175 Sporting 98/99 Madeira SAD 
75/76 FC Porto 99/00 ABC 
76/77 FC Porto 00/01 Sporting 
77/78 Belenenses 01/02 Águas Santas 
78/79 FC Porto 02/03 Sporting 
79/80 F C Porto 03/04 Sporting 
80/81 Sporting 04/05 Sporting 
81/82 Belenenses 05/06 FC Porto 
82/83 Sporting 06/07 FC Porto 
83184 Belenenses 07/08 ABC 
84/85 Benfica 08/09 ABC 
85/86 Benfica 09/10 Xico Andetiol 
86/87 Benfica 10/11 Benfica 
87/88 Sporting 11/12 Sporting 
88/89 Sporting 12/13 Sporting 
89/90 ABC 13/14 Sporting 
90/91 ABC 14/15 ABC 
91/92 ABC 15/16 Benfica 
92/93 ABC 16/17 ABC 
93/94 FC Porto 17/18 Benfica 
94/95 ABC 18/19 FC Porto 

TOTAIS 
Sporting 

3.1,15 

12 

6 
Belenenses 

4 
Águas Santas 

1 
Madeira SAD 

1  
Xico Andebol 

1  

ÁGUAS SANTAS 
Pavilhão Muitiu505 de Sines 
Arlattros: Rüben Mala e André Nunes 
(AA Aveiro) 

FC PORTO AGUASSANTAS 
Alfredo Quintana Gr Antódo Campos Gr 
%mas Bauer Gr Henrique Carlota Gr 
Miguel Martins 7 Fábio Teixelm - 
AngdHernandez 3 Pedro Cruz 9 
Akés Borges 1 Gonçalo Vieira 3 
DiogoBranquinho 5 MárioLourenço 2 
AntónioArela 5 Francisco Fontes 6 
André Gomes 4 BeirniroAlves 2 
DayrnaroSaiina 3 VascoSantos 
DjbllMbengue Nuno Pimenta 
Victor itunim 1 lAárloOfiveira 7 
Fábio Magalhães 2 RúbenSantos 1 
YOan Balasguez • MárloRego 
Rui Sibra - Jorge Mendes nJ 
T1to • AntónioAparicio nj 
Leonel Femandes nJ 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson José Antônio Silva 

Ao intervalo wn. 
Marcha.05' 4.1,10' 5-4,15'9-5,20;12-8, 
25'14-10, 30'18-11, 35' 21-14,40' 23-17, 
45' 26-21, 50'28-24. 55' 29.27.60' 31.30 
10 EXCLUSÕES 4 
O VERMELHOS 1 
2-3 7 METROS 7-10 

RUI GUIMARÃES 
••• O FC Porto conquis-
tou ontem aTaça de Portu-

 

gal de andebol, ao bater o 
Águas Santas, em Sines, 
por 31-30, conseguindo a 
sua primeira dobradinha na 
modalidade. Mais do que isso, 
esta fica para a história como a 
melhortemporada de sempre 
dos dragões: sagraram-se cam-
peões nacionais a trêsjornadas 
do fim, disputaram afinal-four 
daTaça EHF, e foram terceiros 
numa fase a que nunca uma 
equipa portuguesa havia che-
gado e reconquistaram a Taça 
de Portugal, que venceram 
pela oitava vez e não erguiam 
desde 2006/07. Uma tempora-
da fantástica em que se assina-
lam, curiosamente, 20 anos 
desde que o FC Porto quebrou 
31 épocas sem ser campeão 
(1998/99). De então para cá, 
ganhou 12 campeonatos, três 
Taças de Portugal, cinco Su-
pertaças e três Taças da Liga. 

Muito mais fortes ao longo 
da época, os azuis e brancos 
chegaram a Sines como favori-
tos e, depois de uma vitória fá-
cil sobre o Póvoa, da II Divisão, 
na final também trataram de o 
confirmar cedo, com uma en-
trada em jogo à campeão, fa-
zendo um parcial de 5-1 que 
logo aos seis minutos obrigou 
José António Silva a parar o 

"Estou muito 
orgulhoso desta 
equipa" 
"Estou muito feliz, mas talvez 

não se note, porque também 

estou em choque. Tivemos o 
controlo 45 minutos, mas so-

fremos 19 golos na segunda 
parte. É difícil para estes ra-

pazes mudar do andebol eu-
ropeu para outro... Estou 
muito orgulhoso desta equi-

pa, foi uma época espantosa" 

fensivamente tão bem", admi-
tiu Diogo Branquinho. O 30-
30 foi feito por Francisco Fon-
tes, aos 29.32 minutos, mas de-
pois Fábio Magalhães assumiu 
a responsabilidade e atirou cer-
teiro a dois segundos do fim.A 
taça era do FC Porto. 

"Quero enaltecer o 
grande jogo que a 
nossa equipa fez" 
"Parabéns ao FC Porto e, sem 
lhe tirar mérito, gostaria de 

enaltecer o grande jogo que 

a nossa equipa fez. Como 
sete/oito jogadores fizemos 
um jogo extraordinário, de 
garra, querer e luta. O Águas 
Santas sai daqui prestigiado. 
De resto, o FC Porto era 
favorito e fez um bom jogo" 

ABC 

FC Porto 

Benfica 

31 
30 
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EXTREMO NÃO 
sr VOLTA AO 

SHANDONG 
E QUER 

CONTINUAR A 
CARREIRA EM 

PORTUGAL 

Bentica 
também 

sondou, mas 
PC Porto 
está mais 
próstimo 

Empresário ficou na China P4-6 

para acertar modelo do negócio 

1 

Vitória [31-30] frente 
ao Águas Santas na Taça 
vale dobradinha inédita 

Dragões 
levam tudo 

MAGNUS ANDERSSON 
"Estou muito orgulhoso 
desta equipa" 
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ANDEBOL 

CASA DOLORES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

FE} RAM MT-AS WatAMS 

DOSSIE 
Benfica sucede ao 

PC Porto tarnbiln no 
campeonato das multas 

aplicadas pelo CD 

cr 
Aguias  lideram  a tabela 

com cerca de 250 mil euros 
  - , 

Comportamento  dos adeptos 
com peso significativo 
Valor  total das coimas 
atingiu 1134 042 euros 

.̀< 

CASA DOLORES 
IIATERMI CE COM311~0 

CaSadOlOreS.COrn.Pt 

.‘• 
CEMENTO 

Construindo o Futuro 
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SPORTING 
Herói dos penáltis 
convence após estar 
no mercado P11-13 

RENAN 
1NTOCAVEL 
E COM 
AUMENTO 
Mama Baldé: 
"Mereço unia 
oportunidade.: 

I3ENFICA 
Bruno Varela, em 
exclusivo, diz-se magoado 
com saída da Luz P8-10 

"Não percebi 
por que passei 
a terceira opção" 

Pefiarol tenta nova 
cedência de 

Piloto estónio da Toyota 
ficou a dois pontos do 
líder do Mundial p26.27 

Tanak vence 
e aperta Ogier 

Vitória [5-3] sobre 
os encarnados selou 
a conquista 
Oliveirense 
leva a Taça P28 

Pulmor 

Página 17



A18"Olhei para o relógio, faltavam cinco ou seis segundos e fiquei surpreendido"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=288b94c0

 
Fábio Magalhães marcou no derradeiro segundo o golo que valeu ao FC Porto a vitória na final da Taça
de Portugal, derrotando o Águas Santas por 31-30 O golo e a vitória: "Ter sido eu a marcar o golo da
vitória é o menos importante. Infelizmente não conseguimos fazer uma segunda parte tão boa como a
primeira, mas é claro que sabe muito bem ganhar a Taça de Portugal e este grupo merecia. Quando
olhei para o relógio faltavam cinco ou seis segundos e até fiquei um pouco surpreendido, pois tinha
ideia que tínhamos um pouco mais de tempo ainda disponível. É uma grande pressão, mas felizmente
correu bem e foi uma descarga de adrenalina enorme." Época e história: "O FC Porto é um clube com
uma história enorme no andebol. Por onde passei sempre dei o meu máximo, mas ganhar por este
clube é, de facto, especial. Foi uma época extraordinária, com o título no campeonato, a Taça de
Portugal e o terceiro lugar na Taça EHF. Agora falta o apuramento da seleção para o Campeonato da
Europa para ser uma época de ouro".
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Portistas fecharam época histórica juntando a Taça ao campeonato nacional 

F. C. Porto celebra 
dobradinha inédita 
Dragões conquistaram a Taça de Portugal com golo 
nos últimos segundos. Águas Santas deu luta até ao fim 

Álvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt 

F. C. Porto 31  
Águas Santas 30  
.,?'-rP F.7:01.  Foi no último ata-
que do jogo, a dois segundos 
do fim, que Fábio Maga-
lhães desfez o empate e ga-
rantiu a vitória do F. C. Por-
to, por 31-30, sobre o Águas 
Santas na final da Taça de 
Portugal. Um triunfo que 
permite aos azuis e brancos 
terminarem uma época me-
morável a celebrar algo iné-
dito na história do clube. 
Pela primeira vez, os azuis e 
brancos festejaram a dobra-
dinha, juntando a oitava 
Taça de Portugal à conquis-
ta do 21.° título de campeão 
nacional, numa temporada 
em que brilharam na Euro-
pa, chegando às meias-fi-
nais da Taça EHF. 

Para erguer o troféu, a 
equipa orientada por 
Magnus Andersson teve 
que suar bastante, pois o 
Águas Santas recusou-se a 
baixar os braços, mesmo 
quando ao intervalo foi para 
os balneários a perder por 
sete golos de diferença (18-
-11), após uma primeira par-
te em que o F. C. Porto foi 
superior na fase inicial, ten-
do beneficiado de um par-

 

Magnus Andersson 
Treinador do F. C. Porto 

"Estou orgulhoso da 
minha equipa. 
Quando cheguei, em 
julho, não podia 
sonhar com uma 
época tão positiva 
como a que fizemos" 

05‘tklti,  

(-)K-

 

José António Silva 
Treinador do Águas Santas 

"Parabéns ao F. C. 
Porto. Sem tirar-lhe 
mérito, há que 
enaltecer o grande 
jogo que fizemos. 
Estamos tristes, mas 
satisfeitos" 

cial de 5-1, e também na eta-
pa final, na qual cedeu ape-
nas três golos e construiu a 
vantagem confortável com 
que iniciou a segunda parte. 

Com uma exibição notá-
vel de António Campos na 
baliza do Águas Santas, ten-
do o F. C. Porto apontado 
apenas três golos nos últi-
mos 11 minutos, os maiatos 
conseguiram ganhar ascen-
dente na partida e aos pou-
cos foram recuperando no 
resultado. Aos 22 minutos, 
quando perdiam por três go-
los, sofreram a contrarieda-
de da expulsão Pedro Cruz, 
melhor marcador com nove 
golos, mas mesmo assim lo-
graram o empate a um mi-
nuto do fim (29-29). A in-
certeza quanto ao vencedor 
da Taça de Portugal aumen-
tou, mas Fábio Magalhães 
teve frieza para marcar no 
último ataque e proporcio-
nar a festa dos dragões. o 

F. C. PORTO Alfredo Ouintana e Thomas Bauer 
(GR); Victor lturriza (1), Voas Balazquéz, Miguel 
Martins (7), Djibril M'Bengue, Ángel Hernández 
(3), Rui Silva, Daynlaro Salina (3), Leonel 
Femandes. Alexis Borges (1), Diogo Branquinho 
(5), António Areia (5). André Gomes (4), Miguel 
Alves e Fábio Magalhães (2) 
Treinador Magnos Andersson 

AGUAS SANTAS Antonio Campos e Henrique 
Carlota (GR): Mário Rego, Fábio Teixeira, Vasco 
Santos, Pedro Cruz (9), Gonçalo Vieira (3), 
Mário Lourenço (2). Nuno Femandes. Jorge 
Mendes. Francisco Fontes (6), Mário Oliveira 
(7), Belmiro Alves (2), António Aparicio e Ruben 
Santos (1) Treinador José António Silva 

LOCAL Pavilhão Multiuses de Sines 
ÁRBITROS Rúben Maia e André Nunes 
AO INTERVALO 18-11 
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Bas Dost Alejandro Domínguez 

SEMÃFOR O 

Vasco Samouco 

ELL>AD 
SOF 

• 

Magnus Andersson 

A grande época da 
equipa de andebol do F. 

C. Porto ficou ontem consu-
mada. Ao campeonato, os 
dragões juntaram a Taça de 
Portugal e, logo no primeiro 
ano, o treinador sueco faz 
uma inédita dobradinha. 

E não é que a passagem 
do goleador holandês 

pelo Sporting pode estar 
condenada a uma saída pela 
porta pequena? Os leões 
querem vender Bas Dost e 
poupar dinheiro. Os golos 
parecem não valer muito. 

O treinador argentino 
de hóquei em patins só 

chegou à Luz a meio da tem-
porada, mas ainda a tempo 
de conquistar dois troféus. 
Perdeu a Liga Europeia e on-
tem deixou fugir a Taça de 
Portugal. Saldo negativo. 
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Magnus Andersson: "Não concordo com muitas decisões dos árbitros portugueses"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2019

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ec5cb5

 
Ontem às 20:37FacebookTwitterPartilharComentar
F. C. Porto juntou a Taça de Portugal de andebol ao título de campeão, para celebrar uma
"dobradinha" inédita no clube. Uma bela estreia para o treinador dos dragões, Magnus Andersson. O
sueco só estranha as arbitragens.
 
"É difícil para o F. C. Porto fazer a transição dos jogos da Europa para os jogos em Portugal. Não
concordo com muitas das decisões do árbitros portugueses. Jogámos dez minutos com cinco jogadores
contra seis. Assim é difícil", disse Magnus Andersson, após o triunfo (31-30) sobre o Águas Santas, na
final da Taça decorrida esta tarde no Pavilhão Municipal de Sines.
 
"Foi um jogo muito difícil para nós. Controlámos durante 45 minutos, mas não fiquei satisfeito com a
segunda parte, na qual falhámos muitos golos. O importante é que estou orgulhoso da minha equipa e
feliz, acima de tudo, pelos jogadores. Fizemos uma grande época e demos um passo importante na
afirmação europeia do clube. Quando comecei a trabalhar aqui, em julho, não podia sonhar com uma
época tão positiva", adiantou Magnus.
 
"Agora - rematou o treinador sueco -, o mais importante é descansar, mas claro que no próximo ano
queremos ganhar de novo o campeonato e a Taça de Portugal. Com a qualidade destes jogadores,
nem podemos pensar de outra maneira. Quanto à Liga dos Campeões, veremos o que podemos fazer.
Vai ser uma época de loucos, mas temos uma equipa jovem e espero que aguentem a carga".
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O FC Porto terminou a temporada 

2018-19 de andebol com um feito his-

tórico: nunca antes os “dragões” 

tinham conseguido conquistar as 

duas mais importante provas do 

calendário nacional da modalidade 

na mesma temporada. Com o triun-

fo de ontem sobre o Águas Santas, 

por 31-30, os “azuis e brancos” jun-

taram a Taça de Portugal ao campeo-

nato no palmarés. 

Doze anos depois de ter levantado 

pela última vez o troféu, o FC Porto 

voltou a impor-se na Taça. Num per-

curso que incluiu vitórias sobre o 

Boavista (26-40), Sporting (28-23), 

nos oitavos-de- nal, Belenenses (34-

26) e Póvoa Andebol (30-23), a equi-

pa orientada pelo sueco Magnus 

Andersson chegou ao derradeiro 

encontro, no Pavilhão Multiusos de 

Sines, com encontro marcado diante 

do Águas Santas. 

Ao longo da temporada, as duas 

equipas já se tinham defrontado em 

quatro ocasiões, sempre com o FC 

Porto a sair por cima (triunfos por 

39-25 e 37-27 em casa, e por 29-33 e 

25-28 fora). Ontem, a superioridade 

do campeão nacional repetiu-se, 

apesar da enorme resposta do rival. 

Com Miguel Martins em bom plano 

(terminou a partida com sete golos), 

os “dragões” aceleraram ainda no 

primeiro tempo e chegaram ao inter-

valo a ganhar por 18-11, também por 

força de uns 30 minutos de luxo do 

guarda-redes Alfredo Quintana. 

Sete golos de diferença obrigavam 

o Águas Santas a arriscar no segundo 

tempo e os maiatos reagiram de uma 

forma surpreendente, reduzindo 

para 28-27 a pouco mais de seis minu-

tos do nal e empatando mesmo o 

jogo aos 58’. Foi preciso um momen-

to de inspiração de Fábio Magalhães 

que, no último lance do jogo, rema-

tou de segunda linha para o triunfo 

do FC Porto. Um triunfo que lhe 

valeu a oitava Taça de Portugal do 

currículo.

A primeira 
“dobradinha”  
da história 
do FC Porto

Andebol 
Nuno Sousa 

“Dragões” juntaram o 
triunfo na Taça de Portugal 
ao do campeonato, batendo 
o Águas Santas pela 
margem mínima na final

nsousa@publico.pt Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 4,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80844922 03-06-2019

ANDEBOL 

Gilberto Duarte acaba 
no pódio da Champions 
R Gilberto Duarte (i golo) foi ontem 
ao pódio da Champions, após vitória 
(40-35), em Colónia, do Barcelona 
(ESP) frente ao Kielce (POL). Na final. 
o Vardar (MAC) reconquistou o título 
ao bater (27-24)0 Veszprém (HUN). 
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Óliver Torres 
aplaudiu andebol 

Apesar de se encontrar em 
período de férias, no caso na 
ilha espanhola de Lanzarote, 
Oliver Torres não deixa de 
acompanhar a atualidade do FC 
Porto e não apenas no futebol. 
"Parabéns a todos", escreveu o 
médio, ontem, nas suas redes 
sociais, congratulando assim o 
andebol do clube pela conquis-
ta da Taça de Portugal. 
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PERFEITO. FC Porto ganhou em Sines e fechou época de luxo 

DOBRADINHA 
SELADA NO FIM 
Campeão FC Porto 
confirmou favoritismo 
mas só bateu maiatos 
nos últimos segundos 

  

31 30 
FC PORTO ÁGUAS SANTAS 

M. Andersson° °José A. Silva 

ÚLTIMOS VENCEDORES 
2018/19 FC PORTO 
2017/18 Benfica 
2016/17 ABC 
2015/16 Benfica 

SÉRGIO LOPES 

®Um golo de Fábio Magalhães, 
em cima da buzina, valeu ontem ao 
FC Porto a primeira dobradinha do 
seu historial. Os dragões venceram 
oÁguas Santas por 31-30 na final 

'fia Taça de Portugal, que se dispu-
tou em Sines, e festejaram um tro-
féu que escapava há 12 anos. 

"Quando olhei parao relógio fal-
tavam 5 ou 6 segundos e fiqueisur-
preendido, pois pensava que tí-
nhamos mais tempo para marcar. 
E uma pressão muito grande, mas 
felizmente correu bem. Foi uma 
descarga de adrenalina enorme", 
exultou o internacional. 

Não era para menos! A vencer 
por 7 golos ao intervalo (18-11), os 

"ATÉ PENSEI QUE TÍNHAMOS 
MAIS TEMPO PARA MARCAR", 
CONFESSOU FÁBIO MAGALHÃES, 
AUTOR DO GOLO DECISIVO 

dragões viram o Águas Santas en-
cetar uma grande recuperação na 
segunda parte e chegar à igualdade 

'(29 29), quando faltava pouco 
mais de um minuto para o final. E 
ai, o sangue-frio fez a diferença! 

(AS ExC 

A QUINTANA O O O A. CAMPOS O O O 
ANTÓNIO AREIA 5 1 M. LOURENÇO 2 O 
A. HERNÁNDEZ 3 1 GONÇALO VIEIRA 3 1 
MIGUEL MARTINS7 O BELMIRO ALVES 2 1 
ALEXIS BORGES 1 2 PEDRO CRUZ 9 3 
ANDRE GOMES 4 2 F FONTES 6 O 
D BRANQUINHOS O FÁBIO TEIXEIRA O O 

AO INTERVALO: 18 11 

LOCAL: Pavilhão Mulliusos de Sines 

ÁRBITROS: Ruben Mala e André Nunes 

De resto, os rn a iatos beneficia-
ram também de um largo período 
em superioridade numérica, fru-
to de 11 exclusões de jogadores do 
FC Porto (contra 5), que deixaram 
o treinador portista indignado. 
"Não concordo com muitas das 
decisões dos árbitros portugue-
ses, sendo difícil para esta equipa 
transitar dos jogos na Europa para 
Portugal", criticou Magnus An-
dersson. 

O sueco, no entanto, estava "or-
gulhoso" por uma época que "em 
julho não podia sonhar que seria 
tão boa". "Estou feliz, acima de 
tudo, pelos jogadores. Fizemos 

2013/14. Sporting 
2012/13 Sporting 
2011/12 Sporting 
2010/11 Benfica 

2009/10 Xico Andebol 

Resumo: Sporting (15), ABC (12), FC Porto 
(8), Benfica (6), Belenenses (4), Madeira SAD 
(1), Aguas Santas ( 1 ) e Xico Andebol (1) 

uma grande época coma conquis-
ta do campeonato e da Taça e de-
mos um passo importante na afir-
mação europeia do clube." 

No lado do Aguas Santas, o mo-
mento era, naturalmente, de 
"tristeza por deixar escapar a 
oportunidade no último segun-
do", mas também de orgulho pelo 
"grande jogo" que a equipa fez. 
"Os valores do Aguas Santas saí-
ram daqui dignificados. Tentá-
mos contrariar o favoritismo cio 
FC Porto como podíamos e, ape-
sar de tristes, estamos satisfeitos 
com o que fizemos e com a grande 
exibição na T parte", sublinhou o 
técnico José António Silva. 

Com a entrega da Taça, os luga - 
res europeus ficaram atribuídos, 
salvo algumadecisão em contrário 
da ENF. O FC Porto vai à Cham-
pions, Sporting e Águas Santas à 
Taça EHF e Benfica à Challenge o 

GL' sm-  2014/15 ABC 
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"Prefiro 
abdicar de 1 milhão 
de euros e continuar 
no Benfica" 

+ 

"Aquilo queliz este ano 
demonstrou-me que estou 
preparado para qualquer 
tipo de desafio" 

eai 

"Após a rescisão 
tive três clubes ingeres 
interessados mas não 
me senti preparado" 

FC PORTO 
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MAGNUS 
ANDERSSON 
OURO: O FC Porto ga-

 

rantiu a primeira dobra-
dinha da sua história, no andebol, depois de 
vencer o Águas Santas (31-3o) com um golo 
providencial de Fábio Magalhães . A 'obra', 
essa, é do técnico sueco. [pág. 28] 

RENATO 
GARRIDO 
PRATA: O treinador da 
Oliveirense, a jogar em 

casa, conduziu a equipa à conquista da Taça 
de Portugal em hóquei em patins. após vitó-
ria sobre o Benfica (5-2). Os encarnados aca-
bam a época sem troféus... [pág. 27] 

WENDEL 
TABATA 
BRONZE: Que melhor 
cartão de visita do que 

um golo cada na estreia pela seleção olímpi-
ca do Brasil, em Toulon? O médio do Spor-
ting e o extremo do Portimonense confir-
mam o bom momento lá fora. [págs. 3 e 141 

RAFAEL 
BARBOSA 
LATA: Após um inciden-

 

te com a GNR em Ama-
ra nte, cujos contornos estão por clarificar. o 
jovem jogador do Sporting ainda vai a tem-
po de perceber que a melhor maneira de 
não ter problemas é... evitá-los. [pág• 4] 
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