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Académica de Espinho vence Taça de Portugal 

 

 
 

A Académica de Espinho venceu a Taça de Portugal de seniores masculinos, conquistando o quarto 

título do seu historial na prova. 

 

Os espinhenses venceram na final a Associação Desportiva de Lousada por golo de ouro, apontando na 

primeira parte do prolongamento, pelo MVP desta final: Ricardo Cunha. 

 

O jogo, tremendo de emoção e muito bem disputado, iniciou praticamente com um soberbo golo de 

Ricardo Cunha, após passe de Hugo Gonçalves, que à boca da baliza e já quase no chão, desviou para 

dentro das redes defendidas por Edgar Sousa. O Lousada, a jogar em casa, não se fez rogado, e avançou 

para cima da Académica, criando várias oportunidades ao longo do primeiro tempo. Valeu aos mochos a 

exibição inspirada de Márcio Marques, que por diversas evitou o golo dos do Vale do Sousa. 

 

A segunda parte abre com um golo de curto de Leandro Morais, que volta a repetir a façanha a sete 

minutos do final do tempo regulamentar. A vitória parecia praticamente assegurada, uma vez que a ADL 

dominava o jogo, tinha maior posse de bola e face ao caudal ofensivo gerado, o mais provável era que, a 

surgir um golo, seria para o lado do Lousada. Contudo, a dois minutos do fim, um mau alívio da 

defensiva lousadense permite ao mocho Hugo Ferreira uma sticada mortífera, que levou o jogo para 

prolongamento. Aqui, uma vez mais, surgiu Ricardo Cunha, que acabou com o jogo e o jejum de títulos 

da Académica numa prova que não vencia desde 2003. 

 

Estão já também disponíveis entrevistas com Ricardo Cunha e José Catarino, atletas da Académica de 

Espinho, bem como fotografias do jogo. Estas podem ser vistas aqui 

 

Jogo Final – 1.Maio.12 Resultado 

130 AA Espinho AD Lousada 3 - 2 (GO) 

 

Os vencedores anteriores das provas de seniores masculinos podem ser consultados aqui 

 

Entrevista com José Catarino: http://youtu.be/21Cga7pFFjw 

Entrevista com Ricardo Cunha: http://youtu.be/Ny790oqpztg 


