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A1

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

 	Duração: 00:01:46

 	Hora de emissão: 08:50:00 
ID: 39058472

 
11/12/2011

Andebol - Taça de Portugal

 

O Benfica venceu o ABC.
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A2

   	Meio: RTP Informação - Bom Dia Portugal - Fim-de-

Semana

 	Duração: 00:01:46

 	Hora de emissão: 08:50:00

 
ID: 39058237

 
11/12/2011

Andebol - Taça de Portugal

 

O Benfica venceu o ABC.
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  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 1,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39054877 11-12-2011
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  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 16,28 x 35,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39054886 11-12-2011
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A5

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 26,16 x 36,63 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39055877 11-12-2011

> joão carlos taveira

Um coelho saído da cartola, a
seis minutos do fim, foi o que os
encarnados conseguiram tirar
permitindo arrancar assim para a
vitória que deixa o ABC pelo
caminho na Taça de Portugal.
Não é que a vitória encarnada
não seja justa mas a exclusão de
José Coelho quando o ABC esta-
va em ascendente, retirou aos
bracarenses a possibilidade de
discutirem a eliminatória até ao
fim.

A verdade, porém, é que os en-
carnados dominaram por com-
pleto a partida fazendo jus à
vitória pese embora, na segunda
metade do jogo, os bracarenses
terem conseguido equilibrar a
contenda. E o jogo até nem
começou mal para os comanda-
dos de Carlos Resende que, nos
minutos iniciais, ainda conse-
guiram equilibrar. Todavia, o
maior poderio dos lisboetas,
consubstanciado num par de de-
fesas de Ricardo Candeias e nas
muitas falhas técnicas dos jo-
gadores do ABC, acabou por
colocar a diferença no placard
sempre numa margem confor-
tável de quatro golos favorável
aos encarnados com que se atin-
giu o intervalo.

Na segunda metade as coisas
foram um pouco diferentes. O
ABC entrou disposto a discutir o
jogo e a relançar a eliminatória.
E se assim pensou, assim o fez.
Os bracarenses entraram no jogo
com uma defesa mais profunda,
um 3x2x1, que confundiu o an-
tagonista até aos quatro minutos.
Depois de verificar que os lis-
boetas já se tinham adaptado a
este sistema defensivo, Resende
mudou e o jogo começou a equi-
librar-se com a entrada dos jo-
gadores mais jovens dos braca-
renses com especial destaque
para Miguel Sarmento que, nu-
ma posição que não é a que ha-
bitualmente joga, conseguiu
contagiar os seus colegas e levar
a uma diminuição da diferença
no placard levando a acreditar
que era possível eliminar aquele
adversário.

Todavia, os erros que antes já
haviam sido cometidos, volta-
ram a acontecer, nomeadamente
em termos ofensivos. Pior, con-
tudo, foi com o jogo em dis-

cussão, a seis minutos do final,
José Coelho tem uma acção es-
cusada que o levou à exclusão
deixando a equipa reduzida a

menos uma elemento numa al-
tura crucial e quando era o ABC
que estava em alta. Nessa altura,
quando o árbitro deu, e bem, or-

dem de exclusão ao lateral bra-
carense, viu-se o ar de desânimo
em alguns jogadores do ABC
que percebiam que o trabalho
que tinham tido para recolocar a
equipa de novo no jogo tinha si-
do inglório. Quem não teve cul-
pa disso foi a equipa adversária
que, aproveitando a inferiori-
dade numérica do ABC e o de-
sânimo de alguns dos jogado-
res, voltou a superiorizar-se e a
colocar de novo a vantagem em
quatro golos de diferença.

O ABC, pese embora, não te-
nha os argumentos do seu adver-
sário de ontem, ainda discutiu o
jogo e criou alguns problemas
aos comandados de Jorge Rito.
Faltou-lhe, nomeadamente na
segunda parte, uma pontinha de
sorte e discernimento.

A arbitragem esteve em plano
aceitável, mas em caso de dúvi-
da a balança pendeu para a equi-
pa visitante.   

ABC perde com Benfica
e despede-se da Taça
ABC despediu-se da Taça de Portugal ao perder com o Benfica, mas deixou uma excelente
imagem de um clube que nunca baixa os braços e caiu de pé. A perder por uma diferença
de seis golos, os bracarenses chegaram a ficar a um golo dos encarnados...

ANDEBOL

> ABC defronta Sporting da Horta na próxima quarta-feira em jogo a contar para o campeonato.

TAÇA DE PORTUGALPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

lll

“O Benfica tem equipa
para lutar pelo título e a
minha equipa demonstrou
que nos podemos introme-
ter por essa luta. Gostei
imenso de ver a rapaziada
nova, nestas coisas do 
desporto quando um jo-
gador respeita em dema-
siado o adversário pelo es-
tatuto que tem é mau.
[ontem] o ABC não perdeu
esse respeito pelo Benfica
e arriscámos, quase a fa-
zer uma surpresa. Penso
que o resultado é normal
face ao orçamento de uma
equipa e outra. Mas o ABC
já demonstrou que vai dar
o seu melhor, com a ajuda
deste excelente público”.

Carlos Resende
(Treinador do ABC)

lll

“Houve uma altura em que
ganhámos por seis de
diferença e o jogo estava
estabilizado, mas aconte-
ceu o período com a entra-
da da juventude do ABC
que deu mais alma ao jo-
go. Isso perturbou um
pouco a equipa, mas con-
seguiu aguentar-se e man-
ter até ao fim. Sei que não
é fácil jogar aqui, este era
um jogo com ansiedade
acrescida”.

Jorge Rito
(Treinador do Benfica)

FLÁVIO FREITAS

João Rodrigues foi o autor de dois golos do ABC no duelo de ontem com o Benfica

ABC DE BRAGA 241 

Humberto Gomes, Bruno Dias; José
Rolo (1), João Rodrigues (2), Tiago
Pereira (4), João Santos, Pedro Marques
(3), Sérgio Caniço, Miguel Pereira (4),
Ricardo Pesqueira, Rui Lourenço (2),
Mário Peixoto (4), José Coelho (4) e
Álvaro Rodrigues.

TREINADOR: Carlos Resende 

SL BENFICA 281 

Ricardo Candeias, David Andersson,
David Tavares (5), João Lopes, João
Pais, Zaikin (2), Claudio Pedroso (5),
Nuno Roque, Carlos Carneiro (5), Rui
Silva (2), Nuno Pereira (4), António
Areia, José Costa (3) e Inácio Carmo (2)

TREINADOR: Jorge Rito

Árbi t ros:  Roberto Martins e Daniel
Martins
Intervalo: 10-14

RESULTADOS

Taça segue em frente sem minhotos
na próxima eliminatória
Os oitavos-de-final da Taça de Portugal em andebol foram fatais para as
equipas minhotas que se encontravam ainda na competição, uma vez
que nenhuma delas conseguiu vencer o seu adversário e todas foram
eliminadas da prova.
Os resultados dos jogos de ontem e as equipas apuradas são as seguintes:
ABC de Braga - Benf ica, 24-28
Boa Hora - Águas Santas, 27-33
AC Fafe - Sport ing, 30-37
Marí t imo - Xico Andebol, 38-29
São Bernardo - Samora Correia, 42-24
Madeira SAD - Avanca, 21-20
Belenenses - ISMAI, 37-34
Hoje disputa-se o último encontro desta fase da Taça de Portugal, uma
partida que coloca frente-a-frente FC Porto e Sp. Horta.
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  Cores: Cor
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ANDEBOL>>26

ABC perde com o Benfica
e é eliminado da Taça
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  Tiragem: 8500
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  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 2ID: 39055863 11-12-2011

O técnico do ABC, Carlos Resende, não estava satisfeito 

pelo facto da sua equipa ter sido eliminada da Taça de Por-

tugal, lamentou as ausências, por lesão, de alguns atletas, 

mas mostrou-se «satisfeito» com a resposta dada pelos 

atletas mais jovens da equipa. 

«O Benfica tem uma belíssima equipa, como ficou hoje 

(ontem) demonstrado aqui, mas nós demos muita luta. Gostei 

de ver a rapaziada nova que perdeu o respeito, desportivo 

claro, pelo Benfica, mas sempre respeitou o adversário. 

Quando um jogador respeita demasiado o adversário é 

mau e quando perde esse respeito é bom e a surpresa até 

poderia ter acontecido. A manta é curta e precisávamos de 

uma vitória para moralizar o grupo, mas não conseguimos. 

Parabéns ao Benfica», disse Resende.

Jorge Rito (técnico do Benfica)
«Não é nada fácil vencer aqui»

O técnico do Benfica, Jorge Rito, falou em vitória «justa», 

mas lembrou que ganhar na catedral do andebol «não é 

nada fácil, e eu sei muito bem disso», disse.

«Estivemos a ganhar por seis golos, na segunda parte, 

estávamos tranquilos, estabilizados mas, depois, o ABC 

aproximou-se. Mas, nessa altura, e num momento difícil, 

a equipa aguentou e manteve a serenidade», destacou 

o treinador da equipa encarnada. Ontem, o AC Fafe per-

deu, em casa, com o Sporting (10-16), também em jogo 

relativo à Taça de Portugal. O Belenenses bateu o ISMAI 

(37-34) e o São Bernardo ganhou ao Samora Correia 

(42-24).

Pedro Vieira da  � Silva
Avelino �     Lima

O Benfica, actual detentor 
da Taça de Portugal, bateu, on-
tem à tarde, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, apelidado por muitos 
como a catedral do andebol, 
o ABC, por 28-24.

Os encarnados, comanda-
dos por Jorge Rito – o ex-téc-
nico do ABC recebeu um ramo 
de rosas amarelas antes do 
início da partida –, estiveram 
sempre no comando do marca-
dor, fruto de uma boa exibição 
colectiva, alicerçada na gran-
de actuação do seu guarda-
-redes, Ricardo Candeias.

O ABC entrou para este en-
contro desfalcado (Bogas e 
José Ricardo Costa de fora) e, 
na segunda parte, Carlos Re-
sende viu Álvaro Rodrigues e 
José Rolo encostarem às bo-
xes, facto que diminuiu, ainda 
mais, a capacidade dos ama-
relos de Braga que, na etapa 
complementar, chegaram a 
estar a perder por seis golos.

Mas jogar em Braga «não é 
fácil, e eu sei disso muito bem», 
disse no final Jorge Rito que, 

Detentores da Taça de Portugal passaram teste no Minho

Águia puxou dos galões
na catedral do andebol

Carlos Resende (técnico do ABC)

«Gostei de ver a rapaziada nova»

na segunda parte, viu o ABC 
aproximar-se, perigosamente, 
no marcador.

A juventude cresceu, per-
deu «o respeito desportivo 
por um adversário de gran-
de qualidade», destacou Car-
los Resende após o encontro, 
e reduziu para 23-24.

Mas, nessa altura, voltou a 
aparecer no jogo Ricardo Can-
deias, com belas intervenções 
na baliza do Benfica – do ou-
tro lado Humberto Gomes 
também esteve em plano de 
evidência –, sendo este bem 
secundado por Carlos Carnei-
ro e Nuno Grilo que, nos mo-

mentos decisivos, apareceram 
e deram a machadada final no 
encontro. 

Benfica superior
Ao intervalo, o Benfica, já 

vencia por quatro golos de di-
ferença, fruto da maior quali-
dade do seu jogo.

Na segunda parte, os en-
carnados ampliaram a vanta-
gem, pareciam que tinham o 
jogo na mão mas, num ápice, 
o ABC, que contou com for-
te apoio dos seus adeptos – 
o Benfica também teve mui-
tos simpatizantes no Sá Leite 
–, aproximou-se (23-24) mas, 

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitros: Roberto Martins e Daniel 
Martins (AA Leiria)

ABC 24
Humberto Gomes; José Rolo (1), 
João Rodrigues (2), Tiago Pereira (4), 
Miguel Sarmento (4), Mário Peixoto 
(4) e José Coelho (4); João  Santos, 
Pedro Seabra (3), Sérgio Caniço, 
Ricardo Pesqueira, Rui Lourenço (2) 
e Álvaro Rodrigues

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 28
Ricardo Candeias; Zaikin (2), Carlos 
Carneiro (5), José Costa (3), Cláudio 
Pedroso (5), Rui Silva (2) e Nuno Grilo 
(4); David Tavares (5), João Lopes, 
João Pais, Nuno Roque, António 
Areia e Inácio Carmo (2)

Treinador: Tozé Vicente

Marcha do marcador: 30’ (10-14).

José Rolo, do ABC, aqui em lance ofensivo

depois, a turma lisboeta, que 
esteve sempre no comando 
do marcador, acordou e sen-
tenciou a partida.

O ABC perdeu com o Ben-
fica, que venceu, justamen-
te, mas os jovens andebolis-
tas da turma amarela só po-
dem estar orgulhosos da exi-
bição produzida. Quando ti-
ver todas as armas disponí-
veis, este jovem ABC pode dar 
(ainda mais) luta aos principais 
candidatos.
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ABC eliminado 
pelo Benfica
da Taça
de Portugal

O ABC perdeu, ontem, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, com o 
Benfica (24-28), em encontro 
relativo aos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal. Os encarna-
dos, actuais detentores do tro-
féu, e comandados por Jorge 
Rito, eliminaram, assim, os mi-
nhotos da prova.

Desporto p.25

Página 12



A13

  Tiragem: 42349
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Benfica 
eliminou ABC 
em Braga

a O Benfi ca apurou-se para os quar-
tos-de-fi nal da Taça de Portugal de 
andebol, depois de vencer o ABC, em 
Braga, por 24-28. Jorge Rito, actual 
técnico dos “encarnados”, teve su-
cesso no regresso ao Flávio Sá Leite, 
a sua “casa” durante muitos anos. Da-
vid Tavares, Cláudio Pedroso e Carlos 
Carneiro, todos com cinco golos, fo-
ram os melhores concretizadores do 
Benfi ca, actual detentor do troféu.

O Sporting está igualmente quali-
fi cado para a fase seguinte, graças a 
um triunfo em Fafe, por 30-37.

Também nos quartos-de-fi nal está 
o Belenenses, que ganhou ao ISMAI 
(37-34). Por seu turno, o Boa Hora, 
equipa da III Divisão, deixou boa ima-
gem, mas não foi capaz de ultrapassar 
o Águas Santas (27-33). São Bernardo, 
Madeira SAD e Marítimo são os outros 
clubes que garantiram a passagem aos 
“quartos”. A última vaga decide-se ho-
je, entre FC Porto e Sp. Horta.

Andebol
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