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PEDRO BENAVENTE/ASF 
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Osório no encalce de Pedro Seabra 

PAULO SANTOS/ASF 

ABC ficou pelo caminho na defesa da Taça de Portugal conquistada o ano passado 

mais desporto 

/410E0( TAÇA DE PORTUGAL 

TAÇA DE PORTUGAL 
1/16 avos de final 

Detentor da Taça de Portugal eliminado em S. João da 
Madeira Águas Santas também caiu em Santo Tirso 

Sensacional Sanjoanense 

Por 

HUGO COSTA 

Sanjoanense 
divisão) protagoni-
zou a sensação dos 
1/16 de final da Taça 
de Portugal - a 1? 

com equipas do Andebol 1 -
ao eliminar o ABC, detentor do 
troféu, por 27-23! Proeza si-
gnificativa para os comanda-
dos de Nuno Silva, que che-
garam a ter oito golos à maior 
na 2." parte (23-15) depois de 
chegarem ao intervalo a ven-
cer 15-11 e que o treinador 
elucidou: «O segredo? Mar-
camos mais golos que eles (ri-
sos). Eles têm uma dimensão 
física e tática maior, mas gal-
vanizamo-nos porque que-
ríamos fazer uma surpresa, 
estamos mais estáveis, tive-
mos um ataque muito pacien-
te e mantivemos sempre uma 
distância no marcador na 2? 

ANDEBOL - TAÇA PORTUGAL -1/16 FINAL 

Pavilhão das Travessas, 

em São João da Madeira 

SANJOANENSE ABC 

15 INTERVALO 11 

Ricardo Gaspar  (GR) H. Gomes (GR)  
Hugo Terra (GR) Cláudio Silva (GR)  
Mário Lopes Délcio Pina 
João Pinhal Hugo Rocha (5) 

Xavier Costa Roberto Ferreira  
Patrick Lemos (4) Miguel Bandeira 
Ricardo Pinho (5) Rafael Peixoto (2) 

Rui Rodrigues (4) Nuno Silva (1) 

Alexandre Relvas (6) Dario Andrade (4)  
Eduardo Pereira Carlos Martins (3)  
Pedro Garcia (6) Belmiro Alves  
Diogo Taboada (1) Hugo Manso  

Ricardo C. Pinho Hugo Rosário  
Tiago Arrojado (1) T. Albuquerque (3) 

Ricardo Magalhães 

NUNO SILVA 

ÁRBITROS 

Nuno Marques e João Correia (Aveiro)  

parte. Agora? Queremos ir o 
mais longe possível.» A San-
joanense, 3? na zona centro da  

2.' divisão, contou com o re-
forço brasileiro Patrick Lemos 
(ex-FC Porto) neste mês. 

Em Santo Tirso, outra sur-
presa com o Ginásio local -
também da 2.4  - a eliminar o 
Águas Santas por 38-36 após 
prolongamento, devido ao 
empate a 27 golos no tempo 
regulamentar. Pesem os 18 
golos de Pedro Cruz para os 
maiatos, os jesuítas contaram 
com a inspiração de Jorge Avi-
dos (8 golos), Bernardo Gomes 
e Paulius Orlovskis (7 cada). 

Em jogos entre equipas do 
Andebol 1, o AC Fafe venceu 
o Boa Hora no prolongamen-
to, o São Bernardo repetiu a 
vitória do campeonato no re-
duto do Xico Andebol e o Ben-
fica venceu em Braga o Arse-
nalDevesa! FC Porto, 
Belenenses, Avanca, ISMAI, 
Madeira SAD seguem em 
frente, assim como Benaven-
te e FC Gaia (2?). 

Arsenal Devesa (A1)-Benfica (A1)   25-39 
Xico Andebol  (A1)-S. Bernardo (A1) 24-25  
AC Fafe (A1)-Boa Hora (A1)  33-32  (a.p.)  

Marítimo (2.3)-FC Porto (A1) 23-37  
Sanjoanense  (2.1-ABC  (A1)  27-23  
Sto Tirso (2.a)-Á. Santas (A1)  38-36  (a.p.)  
SP Oleiros (2,a)-Madeira SAD (A1)  27-37  
Bairro Janeiro (3)-ISMAI (A1) 15-39  
Camões (2.a)-Avanca (A1)  23-38  
Mafra (3.a)-Belenenses (A1) 18-43  
Santana (3.a)-Juve Lis (2.1 30-29  
Almeirim (3.a)-Gaia (2.a) 18-46  
Sassoeiros (2.a)-Benavente (2.a)  22-24  

Hoje  
Ac. S. Mamede (21-Gin. Sul (2.a)  15.00 h  
Sp. Horta (2)-Póvoa Varzim (2.a)*  21.00 h  
Alto Moinho (2.1-Sporting (A1) 21.30 h 

9 * jogo na Torre da Marinha 

Benfica em 
frente na Taça 
4  Arsenal deu boa réplica 
na 1.'1  parte mas não evitou 
eliminação 

O Benfica seguiu em frente na Taça 

de Portugal, após derrotar o 

Arsenal da Devesa (39-25) nos 16 

avos de final, apesar das 

dificuldades nos 30 minutos iniciais, 

só passando para a frente do 

marcador a dois minutos do 

intervalo. A equipa bracarense 

marcou primeiro e com defesa 

agressiva e assertividade no ataque 

surpreendeu as águias. Resende 

lançou Seabra, Grilo e Pesqueira e a 

equipa ganhou outra dinâmica 

ofensiva, saindo para o intervalo a 

vencer por um golo. No 2.° tempo 

tudo foi diferente, com o Benfica a 

impôr ritmo mais forte e a dilatar a 

vantagem no marcador. A. V. 
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TAÇA DE PORTUGAL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, que depois de
perder em Braga com FC Porto e
Sporting, o que lhe custou baixar
ao quinto lugar do campeonato
nacional Andebol 1, foi afastado
da Taça de Portugal, ontem na
visita à Sanjoanense.

Na defesa de um troféu que
conquistou no fecho da época

anterior  diante do Sporting, a
equipa bracarense, porventura
a acusar desgaste, não evitou
diante de um adversário da II
Divisão, uma derrota por 27-23.  

Ao intervalo, a Sanjoanense já
ganhava por quatro (15-11) e na
etapa complementar logrou
manter esse avanço.

Foi a maior surpresa dos 16
avos de final, mas não foi a úni-
ca: o Águas Santas, clube já com

pergaminhos em provas euro-
peias que é agora  treinado pelo
ex-seleccionador nacional Ro-
lando Freitas, foi eliminado na
visita a outro clube da II Divi-
são, o GC Santo Tirso.

Também ontem, AC Fafe afas-
tou o Boa Hora (33-32), mas em
Guimarães o Xico Andebol não
teve capacidade para resistir ao
S. Bernardo (24-25). 

Outros resultados de ontem:

Marítimo, 23 - FC Porto, 37 
S. P. Oleiros, 27 - Madeira, 37 
CR Bº Janeiro, 15 - ISMAI, 39
Sassoeiros, 22 - Benavente, 24 
CDE Camões, 23 - Avanca, 38 
CDC Santana, 30 - Juve Lis, 29
Mafra, 18 - Belenenses, 18-43.
A ronda segue hoje com jogos

como SC Horta - CA Póvoa e
Alto do Moinho - Sporting, este
com transmissão através da in-
ternet, a partir das 21.30 horas. 

Academistas eliminados de troféu que conquistaram na época finda

Sanjoanense afasta ABC/UMinho 
AC Fafe superou Boa Hora
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TAÇA DE PORTUGAL
| Rui Serapicos | 

O Arsenal da Devesa liderou o
marcador durante os primeiros
25 minutos, mas o Benfica, com
um sete alternativo, virou as
contas ainda antes do intervalo.
Na segunda parte o clube da Luz
aumentou a diferença até chegar
a uma margem de conforto que
lhe permitiu  geriu a condição
dos jogadores.

Com boas defesas do guardião
Luís Oliveira e com André Cal-
das em bom plano na concretiza-
ção, os arsenalistas entraram
bem no jogo. A contrariar a ten-
dência que se previa, tendo em
conta as forças em presença, a
equipa de Braga chegou a ven-
cer por três golos (10-17 aos 14
minutos, 11-8 aos 15 e ainda
15-12 aos 24).  

Em larga medida,  pesava o se-
te alternativo, do guarda-redes
aos pontas, que Carlos Resende
apresentou de início. Só aos  17
minutos, quando o Benfica
perdia então por 11-9, entraram
jogadores como Pedro Seabra,
Ricardo Pesqueira e Nuno Grilo. 

Além disso, o Benfica passou a
atacar com mais rapidez na troca

de bola e a ser mais agressivo
na acção defensiva, fazendo a
primeira linha do Arsenal recuar
para os 12 metros e a cometer
erros atacantes.

Na segunda parte Resende lan-
çou o guarda-redes principal,
Hugo Figueira, e na ponta es-
querda Fábio Vidrago, que  mar-
cou logo na primeira entrada pe-
la ponta e no ataque seguinte. 

André Alves em contra-ataque
fez primeira vantagem de três
golos (16-19) do Benfica, que
logo a seguir viu Pesqueira so-
frer a terceira exclusão e conse-
quente cartão vermelho. Mas
Hugo Figueira não deixava os
arsenalistas marcar e Belone
Moreira e Moreno elevaram pa-
ra 16-21. O Benfica pautava a
contagem. 

A 15 minutos o clube da Luz
ganhava por nove (22-31) e a
10 minutos do fim o Benfica já
ganhava por 23-35, tornando a
definição do vencedor  um dado
cada vez mais adquirido. 

E nos 10 minutos finais Resen-
de voltou, em poupança de
esforço, a retirar jogadores como
Nuno Grilo e Pedro Seabra.

Arbitragem regular.   

Benfica em gestão de esforço
eliminou Arsenal da Devesa
SETE ALTERNATIVO na equipa da Luz, que perdia aos 25 minutos mas, “reforçada”, deu a volta ainda
na primeira parte. Clube de Braga chegou a ter vantagens de três golos.

ARSENAL DEVESA, 25
Luis Oliveira (GR), João Santos (5), Vasco

Areias (1), André Caldas (10), Gonçalo

Areias (4), Carlos Osório (1) e Ivo Silva (3)

- sete inicial. Miguel Marinho e Luis

Oliveira (GR), João Gonçalves, João

Saraiva, João Cunha (1), Tiago Oliveira,

Mário Peixoto e Lucas Ferrão.

Treinador: Domingos Nunes.

BENFICA, 39
Miguel Ferreira (GR), Davide Carvalho,

João Silva (1), João Pais (4), Paulo Moreno

(5), Alexandre Cavalcanti (4), e Ales Silva

(4) - sete inicial. Hugo Figueira (GR),

Pedro Seabra (4), André Alves (7), Belone

Moreira (3), Ricardo Pesqueira (1), Nuno

Grilo (1), Fábio Vidrago (5), e Francisco

Ferreira.

Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Flávio Sá Leite.

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva

(Aveiro).

Ao intervalo: 16-17.

Domingos Nunes
(trenador do A. Devesa)

“Na segunda
parte Benfica fez
a diferença”
“Faltavam-nos cinco jogadores,
quatro deles titulares. 
Na primeira parte, nós  demos
uma imagem excelente, jogan-
do taco a taco. Na segunda par-
te, o maior poderio físico e a
maior rotação do plantel do
Benfica fez a diferença. 
Mas ficamos satisfeitos, pois foi
um bom jogo e com um resulta-
do normal para o Benfica”.

Carlos Resende
(trenador do Benfica)

“Arsenal esteve 
muito bem na
primeira parte”
“O Arsenal esteve muitíssimo
bem na primeira parte, pois
aproveitou um desacerto defen-
sivo da nossa parte.  Não conse-
guimos ser eficazes na defesa e
eles tiraram proveito disso. 
O resultado espelha a diferença
de investimento entre as duas
equipas. O Arsenal fez aquilo
que podia, lutou e fê-lo bem, na
primeira parte. Temos de estar
satisfeitos porque vencemos,
pois nos jogos da Taça as melho-
res equipas distraindo-se po-
dem perder e tivemos exemplos
disso nesta eliminatória”. 

§cabinas

BRUNO PEREIRA

Diante de um sete alternativo do Benfica, Arsenal teve ascendente nos primeiros 25 minutos
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SANJOANENSE                            27

Treinador: Nuno Silva.
Hugo Terra; Patrick Lemos (4), Ricardo
Pinho (5), Rui Rodrigues (5), Alexandre
Relvas (6), Tiago Arrojado (1) e Diogo
Taboada (1) - sete inicial - Ricardo Gas-
par, Mário Lopes, João Pinhal, Xavier
Costa, Eduardo Pereira, Pedro Garcia
(5) e Ricardo Coutinho.

ABC                                                      23

Treinador: Jorge Rito.
Humberto Gomes, Hugo Rocha (6),
João Peixoto (2), Nuno Silva (1), Carlos
Martins (3), Hugo Rosário (4) e Tomás
Albuquerque (3) - sete inicial - Cláudio
Silva, Délcio Pina, Roberto Ferreira,
Carlos Bandeira, Dario Andrade (4),
Belmiro Alves e Hugo Manso.

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 400 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: Fernando Ferreira e
Domingos Marques (Aveiro).
Ao intervalo: 15-11.

Avelino Conceição

SUCESSO Quis o sorteio que
a Sanjoanense, equipa do es-
calão secundário, recebesse o
ABC, que milita na principal di-
visão do andebol português,
nu ma eliminatória em que, à
par tida, o favoritismo estaria
praticamente todo do lado da
equipa do Minho. Mas, ontem,
aconteceu “taça” no Pavilhão
das Travessas e diga-se que
surpresa foi mesmo só para
quem não assistiu ao jogo. É
que a Sanjoanense agigantou-
se di an  te do um adversário
com mais poderio e causou
grandes dificuldades à equipa
bracarense.

O ABC nunca conseguiu en-
trar na partida tal foi a galhar-
dia imposta em campo pelo
conjunto de Nuno Silva, que
teve no guarda-redes Hugo
Terra, com grandes defesa, o
seu maior pilar. Respeitando
sempre o seu forte opositor, a
equi pa da casa cedo deu mos-

tras de que estava ali para dis-
cutir a eliminatória, e com ape-
nas dez minutos de jogo já ven-
cia por 7-3, o que desde lo go
“obrigou” Jor ge Rito a um des-
conto de tempo.

Uma paragem que não sur-
tiu, pois a equipa da casa, mui -
to bem a defender e com gran -
de sentido de união entre todos
os sectores, foi tapando o ca-
minho da baliza ao adversário
e foi comandando o marcador
sempre com alguma fol ga, per-
mitindo-lhe ir intervalo a ven-
cer por quatro golos e manter
vivo o sonho da passa gem aos
oitavos de final.

Com uma reentrada muito
forte, a Sanjoanense vincou
ain da mais a supremacia sobre
o ABC, que se foi traduzindo
em vários golos, chegando
mes mo a ter oito de vantagem
a 15 minutos do fim. Aí entrou
em cena o público apaixonado
pelo clu be local, que apoiou a
equipa pa ra a vitória final e
nem mes mo uma reacção por
parte da equipa de Braga “be-
liscou” um triunfo justíssimo
da Sanjoanense, que fez assim
história na Taça de Portugal,
ao eliminar um candidato à
conquista do troféu, num jogo
épico em que, apesar de algu-
mas falhas pontuais, a dupla
de arbitragem merece nota po-
sitiva. |

Sanjoanense tomba
o gigante ABC

Andebol
Taça de Portugal

Das restantes equipas da re-
gião que disputaram os 1/16
avos de final da Taça de Por-
tugal, Artística de Avanca e
São Bernardo, que disputam
o Campeonato Nacional de
Andebol 1, também se apu-
raram para os “oitavos da
competição. E se a formação
de avancanense não teve di-
ficuldades para para vencer
no recinto do Camões, por

38-23, já o São Bernardo vol-
tou a repetir o triunfo em
casa do Xico Andebol, mas
desta vez eliminando a for-
mação vimaranense, ao ven-
cer novamente por um golo
de diferença (24-25). Já o São
Paio de Oleiros, equipa tam-
bém da II Divisão Nacional,
não teve argumentos na re-
cepção ao Madeira SAD,
perdendo por 27-37. |

Artística de Avanca e São Bernardo
também seguem em frente

Fizemos um grande jogo. Sa-
biamos do valor do adversário,
mas acho sinceramente com o
devido respeito pelo ABC, que
esta foi uma das vitórias mais
fáceis da minha equipa. Esta-
mos todos de parabéns”.

Nuno Silva 
Treinador da Sanjoanense

REACÇÃO
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MODALIDADES 

Os verde-rubros poucos argumentos tiveram para o poderio do FC Porto. FOTO HE LDL R SAN TOS/ASPRESS 

Marítimo fora da Taça 
Madeira SAD em frente 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Os oitavos de final da Taça de Por-
tugal de andebol, em seniores mas-
culinos, ditou ontem a continuida-
de do Madeira Andebol SAD, que 
se deslocou ao reduto do São Paio 
de Oleiros e bateu, com toda a na-
turalidade, esta formação que mili-
ta na II Divisão por 37-27, com os 
comandados do técnico Paulo Fi-
dalgo em vantagem ao intervalo 
por 15-10. 

Um êxito que se justifica pela 
maior qualidade dos madeirenses 
que, diga-se, tinham tudo para 
confirmar o passaporte para a ron-
da seguinte. João Pinto, com 11 go-
los, foi uma das figuras desta elimi-
natória e onde Tiago Ferro, a re-
gressar da uma lesão, obteve seis 

FC PORTO COM 
ALGUMA 
NATURALIDADE 
AFASTOU O 
MARÍTIMO DA TAÇA 

tentos. O Madeira Andebol SAD 
alinhou com Hugo Lima (3), João 
Martins (1), Diogo Gomes, João 
Mendes (1), Daniel Santos (2), Luís 
Carvalho, Pedro Rodrigues, Elledy 
Semedo (6), João Gomes (3), Gus-
tavo, João Pinto (11), Tiago Ferro 
(6) e Oleksandr Nekrushets (4). 

Marítimo perde com FC Porto 
No Pavilhão do Complexo Despor- 
tivo do Marítimo, em Santo Antó- 

nio, actuaram o Marítimo frente ao 
FC Porto, com os nortenhos a justi-
ficarem plenamente a sua maior 
capacidade batendo os madeiren-
ses por 37-23, com 18-11 ao interva-
lo. Um encontro onde os verde-ru-
bros não apresentaram algumas 
unidades habitualmente titulares, 
facto que retirou alguma competi-
tividade ao seu sete. Ainda assim, 
o FC Porto fez a sua gestão do jogo, 
dominando sempre, apesar da boa 
atitude dos locais. 

O Marítimo alinhou com Paulo 
Jesus, Eduardo Pinto, João Fer-
nandes, João Freitas (7), José Sou-
sa (3), Filipe Oliveira (2), Pedro Fa-
ria, Francisco Silva, Márcio Abreu 
(4), António Franco (2), Hugo 
Freitas, António Barros (3), João 
Nóbrega, Fred, José Santos e Nel-
son Silva (2). 

Página 5



A6 Andebol: Taça de Portugal - Resultados dos 16 avos de final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0959bda

 
Sun, 17 Dec 2017 01:00:56 +0100
 
Resultados dos 1/16 avos de final da Taça de Portugal seniores masculinos: (+) Apurado para os
oitavos de final.
 
Lusa
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 antónio valdemar

O
Arsenal da Devesa 
foi afastado da Ta-
ça de Portugal pe-
lo Benfica. A equi-

pa bracarense não resistiu 
ao maior poderio dos en-
carnados que, assim, se-
guem para os “oitavos” 
desta competição.

A equipa da casa en-

equipa bracarense deu boa réplica na primeira parte 

Quando águias aceleraram
Arsenal desmoronou-se

tagem, construindo assim 
um triunfo fácil e natural, 
tendo em conta a realida-
de dos dois clubes.

Com o andar do reló-
gio, o Arsenal ainda tentou 
encurtar distâncias, mas 
não foi capaz de segurar a 
equipa lisboeta que cons-
truiu uma vitória expres-
siva e que espelha a dife-
rença entre ambos.

Benfica só na segunda parte "puxou dos galões" e conseguiu vantagem confortável
A

n
tó

n
io

 V
al

d
e

m
ar

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE,
EM BRAGA

Árbitro Mário Cou  nho e Ramiro Sil-
va (Aveiro)

A. Devesa 25
Luís Oliveira (GR), João Santos (5), Vas-
co Areias (1), André Caldas (10), Gonçalo 
Areias (4), Carlos Osório (1) e Ivo Silva (3). 
Jogaram ainda: Miguel Marinho e Luis Oli-
veira (GR), João Gonçalves, João Saraiva, 
João Cunha (1), Tiago Oliveira, Mário Pei-
xoto e Lucas Ferrão

Treinador Domingos Nunes

Benfi ca 39
Miguel Ferreira (GR), Davide Carvalho, 
João Silva (1), João Pais (4), Paulo More-
no (5), Alexandre Cavalcan   (4), e Ales 
Silva (4). Jogaram ainda: Hugo Figueira 
(GR), Pedro Seabra (4), André Alves (7), 
Belone Moreira (3), Ricardo Pesqueira (1), 
Nuno Grilo (1), Fábio Vidrago (5) e Fran-
cisco Ferreira

Treinador Carlos Resende

Ao intervalo: 16-17

trou bem no jogo tendo 
marcado primeiro golo. E, 
com uma defesa agressiva 
e um ataque concretiza-
dor, manteve-se na fren-
te do marcador até aos 28 
minutos, altura em que o 
Benfica consumou dois 
ataques consecutivos, ter-
minando a primeira par-
te com mais um golo de 
vantagem.

Carlos Resende entrou 
com um sete pouco habi-
tual e foi dando "oxigénio" 
ao adversário que mante-
ve a eliminatória e o jogo 
vivo até ao final dos pri-
meiros 30 minutos. 

No entanto, no segun-
do tempo a música já foi 
outra. O Benfica acelerou 
o andamento e rapida-
mente aumentou a van-

Domingos Nunes (Arsenal da Devesa)

«Tivemos muitas ausências»
«Faltavam-nos cinco jogadores, quatro deles titulares. 
Na primeira parte demos uma imagem excelente, jo-
gando taco a taco. Na segunda parte, o poderio físico e 
a maior rotação do plantel do Benfica fez a diferença. 
Mas ficamos satisfeitos, pois foi um bom jogo com um 
resultado normal para o Benfica», disse, no final, o téc-
nico do Arsenal da Devesa, Domingos Nunes.

Carlos Resende, técnico do Benfica, teceu elogios 
às duas equipas. «O Arsenal esteve muitíssimo bem 
na primeira parte, pois aproveitou um desacerto de-
fensivo da nossa parte. Não conseguimos ser eficazes 
na defesa e eles tiraram proveito disso. Estão de para-
béns. O resultado espelha a diferença de investimento 
entre as duas equipas. O Arsenal fez aquilo que podia, 
lutou e fê-lo bem, nomeadamente na primeira parte. 
Temos de estar satisfeitos porque vencemos, pois nos 
jogos da Taça as melhores equipas distraindo-se po-
dem perder e tivemos exemplos disso nesta elimina-
tória. Tenho de estar satisfeito pela luta e entrega na 
segunda parte», enfatizou.

minhotos eram os detentores da prova   

AD Sanjoanense 
afasta ABC/UMinho 
da Taça de Portugal
O ABC/UMinho foi, ontem, de forma surpreen-
dente, afastado da Taça de Portugal, após perder, 
por 27-23, com a "modesta" Associação Despor-
tiva Sanjoanense, que milita na II Divisão Na-
cional de andebol. 

O conjunto bracarense, que esta temporada já 
venceu a Supertaça (bateu o Sporting, em Mêda), 
era o detentor da competição, tendo também ba-
tido, na época passada, numa final disputada em 
Fafe, a turma leonina.

O CD Xico Andebol também foi afastado da 
prova, após perder, em Guimarães, com o CD 
São Bernardo, por 24-25, também em partida 
relativa aos 16 avos de final da prova.
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Grande surpresa 
foi a queda do ABC 
mARhiew 

Pavilhão CS Marítimo 

Árbitros: Fábio Gonçalves eJoão Vinagre 

MARITIMO Paulo Jesus e Hugo Freitas 

(Gr); Eduardo Pinto, João Fernandes, 

João Freitas (7). José Sousa (3), Filipe 
Oliveira (2), Pedro Faria, Francisco Silva, 

Márcio Abreu (4), António Franco (2). 

António Barros (3). João Nobrega, Fred 
Rodrigues, José Santos e Nelson Silva 

(2). 
Treinador: Paulo Vieira 

FC PORTO Sérgio Morgado (Gr); Victor 
Iturriza (3), Nlkola Spelic (3), Cuni 

Morales (3), Miguel Martins, Jonas Alves 

(2). Ángel Fiernanclez (2), Rui Silva (2). 

Daymaro Salina (4), Jose Carrillo (3). 
Diogo Branquinho (3), Miguel Alves (5) 

e Aleksander Spende (7). 
Treinador: Lars Walther 

AO INTERVALO TM& 

••• A grande surpresa dos16 
avos de final daTaça de Portu-
gal de andebol aconteceu em 
São João da Madeira, onde a 
Sanjoanense afastou o ABC, 
detentor do troféu, com uma 
inesperada vitória sobre os 
minhotos por 27-23.0 ABC, o 
terceiro clube mais titulado 
em Portugal, com 33 troféus 
-13 campeonatos,12Taças de 
Portugal, sete Supertaças e 
uma Taça Challenge -, sai as-
sim de cena com estrondo na 
primeira eliminatória em que 
participaram as equipas do 
Andebol 1, caindo em casa do 
terceiro classificado da Zona 
2 da II Divisão. Alexandre Rel-
vas e Pedro Garcia, com seis 
golos cada um, foram os ho-
mens em destaque. 
Também inesperada foi a eli-
minação do Águas Santas em  

Santo Tirso, ao perder por 38:  
36 com o Ginásio, quarto clas-
sificado da Zona Ido segundo 
escalão. Entre os maiatos, Pe-
dro Cruz marcou 18 golos, in-
suficientes para fazer o Águas 
Santas seguir em frente. 

No Funchal, um FC Porto 
em que Sérgio Morgado jogou 
os 60 minutos bateu °Maríti-
mo, por 37-23, e continua 
uma caminhada del4vitórias 
consecutivas nas provas in-
ternas: 13 de campeonato e 
uma de Taça de Portugal. Jo-
nas Alves, jovem pivô brasi-
leiro, marcou dois golos e até 
Nikola Spelic voltou a faturar, 
após três jogos em branco - o 
lateral-esquerdo croata havia 
marcado pela última vez, um 
golo, no encontro frente ao 
Xico. 

Em Braga, o Benfica tam-
bém passou pelo Arsenal da 
Devesa com toda a naturali-
dade. —Ra. 

TAÇA DE PORTUGAL 

• 
Ontem 
Ginásio Santo lino-ÁtwasSantas 3846 
Mantirno-FC Porto 2347 
Sanjoanente-ABC Z7-23 
Arsenal-Oen/loa 23-39 
Sio Paio de Oleiros-Madeka SAD 27-37 
AC Fafe-Boa Hora 3342 — 
Alineirkn-FC Gaia 18-46 
BairoJanelroISMAI 15-39 
carmes-Avaria 23-38 
Sarttana-JuveL1s 30-29 
/tico Andeboi-33o Bernardo 24-2I 
Mafra-Beienenses 18-43 
Sassoeiros-Batavente 22-24 
Hce  
Alto Moino-Sporting 21h30 
Ac.S3o Marnede-Cktásio do Sul 15h00 
Sporting da Horta-Póvoa 21h00 

Donas Alves marcou dois golos no Funchal 
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DIRECTP10 
CELEBROU 
NA ACADEMIA 
• e•AclaqueDirectivoUltras 
XXI celebrou a quadra natalí-
cia ontem, numa jornada de 
sportinguismo na Academia. 
Cerca de uma centena de 
adeptos afetos à referida cla-
que chegaram às instalações 
pela manhã para um torneio 
de futebol de sete, ao qual se 
seguiu um almoço com a pre-
sença do presidente Bruno de 
Carvalho (na foto), de atletas 
do futsal, do andebol e do fu-
tebol feminino. Durante a 
tarde, os Ultras presenciaram 
e apoiaram a equipa B, que 
venceu o Varzim (1-0), antes 
de rumarem a Lisboa para 
apoiar a equipa de hóquei no 
PavilhãoJoão Rocha. 
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lonas Alves remata para mais um goto do F. C. Porto 

Detentor da Taça de Portugal perde com a Sanjoanense 

ABC eliminado em 
São João da Madeira 

Enorme surpresa em São 
João da Madeira, com o ABC 
a cair com estrondo nos 16 
avos de final da Taça de Por-
tugal. Detentora do troféu, a 
equipa minhota foi sur-
preendida pela Sanjoanen-
se, que milita na 2.' Divisão. 
Alexandre Relvas e Pedro 
Garcia, com seis golos cada, 
estiveram em plano de evi-
dência no triunfo diante dos 
bracarenses. Igualmente 
surpreendente foi a elimi-
nação do Águas Santas. Os 
maiatos perderam em San-
to Tirso, com o Ginásio, por 
38-36, de nada valendo os 
18 golos apontados por Pe-
dro Cruz. 

O F. C. Porto não deu hi-
pótese ao Marítimo de aca-
lentar a esperança de se- 

Buir em frente na prova. Os 
portistas passearam supe-
rioridade e construíram um 
triunfo inequívoco, que 
lhes valeu a 14.' vitória con-
secutivas nas provas nacio-
nais. O Benfica também 
não facilitou e bateu, facil-
mente, o Arsenal, por 39- 
25. N.V.S. 

lã AVOS II ILL Gonásio Salto Teso-Aguas 
Santas, 38-36; Marttimo-F. C Porto, 23-37: 
SanJoanense-ABC, 27-23; Arsenal-Benfica, 25-
39; São Paio de Oleiros-Madeira SAO, 27-37; 
Fate-Boa Hora, 33-32; Akneklm-F. C. Gaia 
18-48; Bairro Janetro-ISMAI,15-39; Camões-
Avanca. 23-38; Santana-Juve Lis, 30-29; >Oco 
Andebol-Sbo Bernardo, 24-25; Rába- 
Beienenses, Sassoeiros-Benavente, 22- 
24.14o4., São Mamede-Ginasio do Sul (15 horas) 
Sporttng da Horta-Póvoa (22 horas); Alto Moinh0- 
Sporting (21.30 horas) 

Marítimo 23 
F. C. Porto 37 
Local Complexo Desportivo de Santo António, no 
Funchal 
Árbitros Fabio Gonçalves e João Vinagre 
~ama Paulo Jesus e Eduardo Pinte João 
Fernandes, João Freitas (7), José Sousa (3), Filipe 
Okveira (2), Pedro Faria Francisco SWa, Márcio 
Abreu (4), António Franco (2), Hugo Freitas, 
António Barros (3), João Nobreqa, Fred Rodrigues, 
José Santos e Nélson Silva (2). 
Trdnador Paulo Ventura. 
F. C. Podo Sérgio Morgado e Hugo Laurendno, 
VICIO( iturriza (3), Spetic (3), Rui SAra (2). Voei 
Mornies (3), Miguel Maions, lonas Alves (2). Anget 
Hernández (2), Oaymaro Salina (4) José Cana:. 
(3), Diogo Branquinho (3), António Areal Miguel 
Alves (5), Teimo Ferreira e Aleksander Spende (7). 
Treinador Lars Wahher 
Ao intervalo 11-18. 
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Andebol: Taça de Portugal - Resultados dos 16 avos de final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2017

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a624b7e3

 
2017-12-17 00:00
 
LusaHoje às 00:00, atualizado às 00:03FacebookTwitterPartilharComentar
Resultados dos 1/16 avos de final da Taça de Portugal seniores masculinos:
 
(+) Apurado para os oitavos de final.
 
Lusa
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ANDEBOL 

TOMBA-GIGANTES. Equipa de São João da Madeira brilhou 

ABC afastado na Taça 
pela Sanjoanense 

Houve Taça em São João da 
Madeira! O ABC, vencedor da 
prova em 2016/17 e um dos cró-
nicos candidatos à conquista de 
todos os títulos da modalidade 
em Portugal, foiontem elimina 
do nos 16 avos -de- final da Taça 
de Portugal, ao ser derrotado de 
forma surpreendente pela San - 
joanense, da 22  Divisão, por 27 
23, naquele que foi o grande des-
taque da jornada. 

Para além do desaire do ABC, 
houve apenas mais uma equipa 
do primeiro escalão a cair dian 
te de unia formação teorica-
mente inferior: o Aguas Santas, 
eliminado no terreno do Santo 
Tirso, por 38-36. 

Entre os restantes favoritos à 
vitória, tanto FC Porto (que 
triunfou em casa do Marítimo 
por 37-23) como Benfica (bateu 
forao Arsenal por 39-25) vence - 
ram facilmente os seus encon-
tros e carimbaram o passaporte 

TAÇA DE PORTUGAL 
(1/16 FINAL) 
ONTEM 
Marítimo (21  Divisão)-FC Porto (lã) 23-37 

São Paio Oleiros (21)-Madeira SAD (1E) 27-37 

Bairro Janeiro (3+)-Mala ISMAI (1,) 15-39 
Sanjoanense (211)-ABC (1#) 27-23 

Santo Tirso (21)-Aguas Santas (P) 38-36 
Sassoelros (2?)-Benavente (21) 22-24 

Arsenal Doi-Sentira (a) 25-39 
AC Fafe (11)-Boa Hora (V) 33-32 
Xico Andebol (P)-São Bernardo (111) 24-25 
Camões (2')-Avance (1e) 23-38 
Santana (3§)-Juve Lis (21) 30-29 

Mafra (31)-Belenenses (111) 18-43 
Almeirim (33)-FC Gaia (ri) 18-46 
HOJE 
São Mamede (21)-Ginásio Sul (21) 15h00 

Sp. Horta (21-Povoa Varzim (21) 211100*  

Alto Moinho (21-Sporting (11 21h30 
• : " rla Marinha, no Seoral 

para os oitavos -de-final. 
Hoje entra em ação o Sporting, 

que se desloca ao terreno do Alto 
Moinho, às 21h30.* J.M. 
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Andebol: Taça de Portugal - Resultados dos 16 avos de final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2017

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be3e0fc3

 
Sun, 17 Dec 2017 01:00:56 +0100
 
Resultados dos 1/16 avos de final da Taça de Portugal seniores masculinos: (+) Apurado para os
oitavos de final.
 
Lusa
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