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TREINADOR: Ricardo Tavares.
João Pinho; Carlos Oliveira (3) Pedro Maia
(3), João Pinto (9), João Vilar (6), Hugo
Silva (1) e Gonçalo Carvalho (2) - sete ini-
cial - Augusto Pereira (2), Bernardo
Portas, Nuno Carvalho (1) e Fábio Ribeiro.

TREINADOR: Luís Monteiro.
António Vilhena; Belone Moreira (1),
Francisco Bacalhau (11), Rui Barreto (1),
Elledy Semedo (9), Tiago Fonseca (4) e
Hugo Canela (2) - sete inicial - Tiago
Miranda (3), Henrique Melo (1), Filipe
Pinho (2) e Edgar Landim (3).

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo,
em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: cerca de 200 
espectadores.
ÁRBITROS: Flávio Carvalho e João
Malhado.
AO INTERVALO: 14-18

SÃO BERNARDO 27

BELENENSES 37

Desaire com
aplausos para
cumprir calendário
O São Bernardo despediu-se com derrota 
aplaudida, porque o grande objectivo 
da permanência já estava garantido

Carlos Delgado 

�Depois de no sábado ter vencido
o Xico Holanda e com isso ter ga-
rantido a permanência no escalão
principal do andebol nacional, o

1.ª DIVISÃO

São Bernardo perdeu ontem diante
do Belenenses, num jogo que servia
para cumprir calendário.

No final, apesar do desaire, os
jovens atletas foram aplaudidos
com entusiasmo pelo público pre-
sente, que não quis deixar de reco-
nhecer o trabalho que a equipa de-
senvolveu ao longo da época. De-
pois de uma primeira fase muito
comprometedora (ocupava o últi-
mo lugar na classificação), conse-
guiu reverter esse mau desempe-
nho através de uma recuperação
notável na segunda fase da prova,
ao ponto de, a uma jornada do fi-
nal, ter garantido a continuidade
no palco maior da modalidade.

Talvez por isso e também por
ter jogado no sábado, notou-se por
parte dos atletas aveirenses uma
entrega não tão intensa, facto que
ajuda a explicar parte do desaire
diante do Belenenses; os outros
factores que completam a explica-
ção têm a ver com o facto de o trei-
nador do São Bernardo ter coloca-
do em campo alguns atletas me-
nos utilizados ao longo da época e,

também, porque o Belenenses foi
sempre melhor equipa e mais
competente.

Até aos 25 minutos, o equilíbrio
no marcador (14-13) ainda foi nota
dominante; só que o Belenenses,
com um parcial de 5-0, “arrumou”
com qualquer dúvida sobre quem
seria o vencedor. A diferença foi-
se mesmo alargando com natura-
lidade, terminando com dez de di-
ferença, margem que explica, am-
plamente, o que se passou em
campo.l

A FIGURA

JOÃO PINTO O jovem late-

ral esquerdo voltou a ser o

melhor marcador da equi-

pa, mostrando qualidades

que o podem projectar

muito longe na carreira,

como comprova o facto de

ser, sensacionalmente, o

segundo melhor rematador

do campeonato nacional.

JOÃO PINTO foi, desta vez, o melhor rematador do São Bernardo
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ABC de Braga na fase final
do nacional de juniores

A equipa de juniores do ABC 
de Braga é uma das oito que 
garantiram presença na fase 
final do campeonato nacional 
de andebol da categoria, cuja 
primeira fase terminou ontem, 
e da qual se sagrou vencedo-
ra, com mais um ponto que 
o FC Porto, que terminou na 
segunda posição.

De resto, nos 22 jogos dis-
putados, o ABC contabilizou 
18 triunfos, um empate e três 

derrotas.
Os oito clubes – ABC de Bra-

ga, FC Porto, Sporting, Bele-
nenses, Águas Santas, Sp. Es-
pinho, Marítimo e São Bernar-
do – vão participar na segun-
da fase, a realizar em dois gru-
pos, no sistema de concentra-
ção, entre 2 e 4 de Junho, em 
Baião e Mangualde.

O sorteio da segunda fase 
realiza-se quarta-feira, a par-
tir das 17h00.

Na última jornada, disputada 
ontem, os resultados foram:
Boavista-S. Bernardo ... 3 7-35
FC Porto-Belenenses ...  42-32
Espinho-Ág. Santas......  30-34
FC Infesta-Xico ..............  23-28
Sporting-Marítimo .......  45-25
ABC-Ginásio Sul ............  39-29

Juvenis:
ABC e Xico
são finalistas

No campeonato nacional 

de juvenis, Xico Andebol e 
ABC de Braga garantiram, on-
tem, a presença na fase final 
da competição.

Guimarães e Lisboa acolhe-
ram, no fim-de-semana a se-
gunda fase do campeonato 
na nacional de juvenis mas-
culinos da 1.ª Divisão, que 
definiu os quatro finalistas da 
competição.

Em Guimarães, FC Porto e 
Xico Andebol foram mais for-
tes que Benfica e Águas San-
tas e garantiram os dois pri-
meiros lugares, apurando-se 
para a fase final.

No pavilhão da Luz, ABC de 
Braga e AC Sesmarias deixa-
ram fora da fase final as duas 
equipas de Lisboa, Sporting e 
Belenenses. 

A fase final disputa-se em 
regime de concentração, en-
tre 27 e 29 de Maio, na zona 
geográfica da Associação de 
Andebol de Braga. 

O sorteio realiza-se amanhã, 
pelas 16h30.

Equipa de juniores do ABC

DM
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Final está no 1.º round

Benfica
empata
O Benfica empatou ontem
27-27 com a formação es-
lovena do RK Cimos Koper
no primeiro jogo da final
da Taça Challenge de an-
debol. A segunda e última
partida da final da prova
disputa-se no próximo
domingo na Eslovénia.
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O Benfica entrou na final da 
Taça Challenge em andebol com 
uma igualdade a 27 golos com os 
eslovenos do RK Cimos Koper, 
anfitrião do segundo e decisivo 
encontro, no domingo. 

Depois de uns primeiros 20 mi-
nutos com os eslovenos a usufruí-
rem de um ligeira ascendente, que 
nunca se traduziu em mais de um 
golo de diferença, o Benfica con-
seguiu impor-se finalmente nos 
últimos 10 minutos do primeiro 
tempo. Foi nessa altura que os «en-
carnados» chegaram a usufruir de 
uma vantagem de três golos, aca-
bando o intervalo ainda com uma 
margem de dois para gerir.

No segundo tempo, o Benfica 
voltou a entrar mais forte e nun-
ca perdeu o controlo do encontro, 
embora nunca tivesse conseguido 
«disparar» em definitivo no mar-
cador, muito por culpa da possan-
te estrutura defensiva dos eslove-
nos.

O Benfica voltou a dilatar 
diferenças à entrada para os 
últimos 10 minutos, chegando 
novamente à margem de três 
golos (24-21). Os eslovenos re-
aproximaram-se e acabaram por 
beneficiar de um lance confuso 
nos últimos segundos, quando 
um contra-ataque do Benfica foi 
anulado pela equipa de arbitra-

gem com 27-26 a favor do clube 
da Luz. 

Os árbitros alegaram que o 
treinador do RK Cimos Koper 
solicitou um «time-out» antes do 
Benfica lançar o contra-ataque. 
O lance foi anulado e a posse de 
bola entregue aos eslovenos, que 
acabaram por empatar, por inter-
médio de Matjaz Brumen.

No final do encontro, o técnico 
Benfica, José António Silva, sublinhou 
que “continua tudo em aberto”.

“Nada impede que continuemos 
a ter aspirações. Vamos acertar 
alguns pormenores táticos para 
não voltarmos a cometer destes 
erros”, frisou.

Final da Taça Challenge em andebol    

Benfica empata com RK Cimos Koper     

Benfica. «Encarnados» 
disputam decisivo encontro  
da final na Eslovénia

DR 
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ANdEbOl                  

Gil Eanes renova 
título feminino
O Gil Eanes renovou o título 
feminino, a duas jornadas do 
fim, após vencer o Madeira 
SAD 27-23, em encontro da 
12.ª ronda da fase final do 
campeonato. As pupilas de 
João Florêncio perdiam ao 
intervalo por 17-13, facto que 
alimentava as esperanças das 
insulares, impotentes para 
travar adversário no tempo 
regulamentar, sofrendo um 
parcial de 14-6.
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Os jogadores do Benfica deixaram fugir a vantagem nos últimos segundos

NUNO FERREIRA SANTOS

O lateral-direito Cláudio Pedro-
so, o ponta-direita David Tavares e
o central Carlos Carneiro, que jogou 
também como lateral-esquerdo, fo-
ram os melhores marcadores do Ben-
fi ca, todos com cinco golos.

Benfica empatou e decide título na Eslovénia 

Manuel Assunção

a Está tudo em aberto na fi nal da Ta-
ça Challenge, na qual o Benfi ca ain-
da pode suceder ao Sporting como 
detentor do troféu, mas o Cimos Ko-
per foi a equipa a sair mais satisfeita 
do jogo da primeira mão, disputado 
em Lisboa. A equipa portuguesa e a 
eslovena empataram a 27 golos e o 
jogo decisivo está agendado para o 
próximo domingo, na Eslovénia.

Depois de um início marcado por 
vários empates no marcador, o Ben-
fi ca conseguiu descolar um pouco, 
chegando ao intervalo com uma van-
tagem de dois golos (13-11). Na segun-
da parte, a tendência foi semelhante. 
Os “encarnados” ainda chegaram a 
liderar por três golos (24-21), mas o 
Cimos Koper, liderado pelo lateral-
direito Zoran Krivokapic, autor de 
11 golos, arranjou sempre manei-

ra de voltar a empatar a partida.
O Benfi ca até poderia ir para a Es-

lovénia com uma vantagem tangen-
cial, mas Matjaz Brumen marcou o 
27.º golo da sua equipa nos instantes 
fi nais. 

Os “encarnados” empataram 
em casa com o Cimos Koper 
na primeira mão da final
da Taça Challenge

Apesar do resultado ter sido mais 
favorável ao adversário, José António 
Silva, treinador do Benfi ca, acredita 
que “está tudo em aberto” para o jo-
go da segunda mão. “Foi um jogo du-
ro como estava à espera. Era irrealis-
ta pensar que podíamos ganhar por 
cinco ou seis golos. São duas equipas 
muito equilibradas e isso refl ectiu-se 
no resultado”, afi rmou. Segundo o 
técnico, o Benfi ca provou que tem 
equipa para se bater com este adver-
sário: “Nada impede que continue-
mos a ter aspirações.”
Benfi ca (27) – João Ferreirinho e Ri-
cardo Candeias (gr); David Tavares 
(5), João Pais (2), Cláudio Pedroso 
(5), Nuno Roque (1), Carlos Carnei-
ro (5), Rui Silva (2), João Lopes, José 
Costa (4), Milan Vucicevic (2), Antó-
nio Areia, Pedro Graça (1) e Georgi 
Zaikin.
Cimos Koper (27) – Jure Vran e Du-
san Podpecan (g.r.); Dean Bombac (4), 
Zoran Krivokapic (11), Sebastien Skube 
(3), Matjaz Mlakar (3), Robert Konec-
nik (1), Uros Rapotec, Vladimir Osma-
jic, Tine Poklar, Bojan Skoko, Matjaz 
Brumen (2) e Jure Dobelsek (3). 

Andebol
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