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ANDEBOL

Benfica cai em Braga
ABC supreende encarnados, que estão fora da Taça de Portugal
o Bracarenses dominaram segunda parte o Humberto Gomes gigante
pFmn RFNAVFNTF/ASP

ANDEBOL — TAÇA DE PORTUGAL — OITAVOS DE FINAL
Portimão Flávio Sá Leite, em Braga

•

ABC

9

BENFICA

INTERVALO

Humberto Gomes (GR)
Carlos Oliveira (GR)
Cláudio Silva (GR)
José Rolo
Miguel Batista (7)
Hugo Rocha (1)
Carlos Bandeira
João Peixoto
Nuno Silva (3)
Dário Andrade (2)
Eduardo Mendonça
Hugo Rosário (4)
José Vieira
André Rei (5)
Francisco Silva (1)
Rui Ferreira
JORGE RITO
ÁRBITROS

9

Borko Ristovski (GR)
Miguel Espinha (GR)
Davide Carvalho (2)
João Silva (1)
Pedro Marques (1)
João Pais (2)
Stefan Terzic (1)
kevynn Nyokas
Belone Moreira (2)
Paulo Moreno (1)
Ricardo Pesqueira
Arthur Patrianova
Carlos Martins (1)
Alexandre Cavalcanti (5)
Fábio Antunes (2)
Ales Silva
CARLOS RESENDE

Rúben Maia e André Nunes

Por

CID RAMOS
URPRESA no mítico Flávio Sá Leite, com o ABC a
eliminar o Benfica da Taça
de Portugal. Num pavilhão praticamente cheio
os comandados de Jorge Rito venceram, por 23-18 e vão defrontar
nos quartos de final o Madeira SAD,
no dia 3 de abril.
O Benfica entrou melhor na
partida, mas os bracarenses reagiram e chegaram ao empate já na

S

mi:11s saudáve I
01'

André Rei, perante Alexandre Cavalcanti, vai marcar mais um golo para o ABC

parte final do primeiro tempo (9-9).
No segundo tempo, os bracarenses conseguiram ganhar vantagem
no encontro e chegaram até aos 20-15, sem que o Benfica conseguisse
mudar o rumo dos acontecimentos,
com os bracarenses a manterem
sempre os encarnados a uma distância confortável, não vacilando e
acabando por vencer, por 23-18.
Uma vitória que começou na baliza,
com a excelente exibição de Humberto Gomes. Destaque também para
os sete golos de Miguel Batista, bem
acompanhado por André Rei, que
contribuiu com cinco.
No Benfica o melhor marcador foi
Alexandre Cavalcanti, com 5 golos.

Os encarnados terão agora de se
concentrar em exclusivo no campeonato nacional. O ABC, depois de
não se ter apurado para a fase de
apuramento de campeão, tem agora hipótese na Taça.

TAÇA DE PORTUGAL
Oitavos-de final
ABC (I)-Benfica (II)

23-1.8

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

FC Porto-Sporting

Hoje, 16.00 h

Dragão Caixa, no Porto

Quartos-de final
Amanhã
V. Setúbal (II)-Aguas Santas

18.00 h

Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal

17.00 h

Póvoa AC (ii)-Marítimo (II)
Pavilhão Municipal, na Póvoa de Varzim
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AGENDA
HOJE

ANDEBOL
FC Porto-Sporting

Dragão Caixa, pelas 16h00.
AMANHA

ANDEBOL
Estágio seleção feminina
Centro Est. Rio Maior, até 21.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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ANDEBOL

BENFICA ELIMINADO
O Benfica foi eliminado da
Taça de Portugal de andebol
após perder no terreno do
ABC por 23-18. Num jogo a
contar para os oitavos de final, as duas formações chegaram empatadas ao intervalo
(9-9). Contudo, na 2.a parte a
equipa minhota partiu para a
vitória e garantiu os 'quartos'.
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ABC/UMinho vinga-se na Taça de Portugal
EQUIPA DE JORGE RITO eliminou o Benfica da Taça de Portugal em andebol, ao vencer por 23-18. Depois de ter ficado colocado,
pela primeira vez, no Grupo B do campeonato nacional, o ABC/UMinho respondeu com raça e grande carácter.
ABC/UMINHO 23
Humberto Gomes (GR), André Rei (5),
Miguel Baptista (7), Dario Andrade (2),
Francisco Silva (1), Nuno Silva (3) e Hugo
Rocha (1) - sete inicial. Jogaram ainda
José Rolo, Carlos Bandeira, João Peixoto,
Carlos Oliveira, Eduardo Mendonça, Hugo
Rosário (4), José Vieira, Claúdio Silva e Rui
Ferreira.
Treinador: Jorge Rito .

BENFICA 18
Ristovski (GR), João Pais (2), Alexandre
Cavalcanti (5), Belone Moreira (2), Kevynn
Nyokas, Carlos Martins (1) e Paulo Moreno
(1) - sete inicial. Jogaram ainda Davide
Carvalho (2), João Silva (1), Pedro Seabra
(1), Stefan Terzic (1), Ricardo Pesqueira,
Patrianova, Fábio Vidrago (2), Miguel
Ferreira e Ales Silva.
Treinador: Carlos Resende.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes
Ao intervalo: 9-9

ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Uma espécie de vingança na Taça de Portugal pelo que aconteceu no campeonato nacional. O
ABC/UMinho deu a melhor resposta em campo - depois de ter
sido colocado no Grupo B do
Andebol 1, sem que consiga lutar pelo agrupamento de campeão na maior prova do andebol
nacional - e carimbou presença
nos quartos-de-final da Taça de
Portugal, ao vencer o Benfica,

ROSA SANTOS

ABC/UMinho mostrou grande carácter e eliminou o Benfica da Taça de Portugal

em duelo dos oitavos-de-final,
por 23-18.
Num Pavilhão Flávio Sá Leite
completo, os encarnados entraram melhor, chegaram à vantagem por Paulo Moreno e Cavalcanti e conseguiram ter cinco
golos de diferença, mas os academistas mostraram-se determinados em recuperar e chegaram
ao empate antes do intervalo,
com as duas equipas a seguirem
para o balneário com 9-9 no
marcador.
A reacção guerreira do ABC/

+ destaque
Humberto Gomes assinou
uma exibição de gala:
guardião bracarense
fez 18 defesas.
UMinho embalou a equipa para
uma segunda parte de classe, onde brilhou Humberto Gomes. O
guardião foi uma importante
ajuda na defesa bracarense com
uma grande exibição: foram 18

remates travados pelo experiente
guarda-redes. A juntar à classe
de Humberto esteve Miguel
Baptista, melhor marcador do
encontro, com sete golos.
As equipas estiveram empatadas até aos 14 golos, mas o carácter academista falou mais alto
e as águias ficaram sem argumentos quando o ABC escalou o
marcador até aos 23 golos.
O ABC/UMinho vai agora medir forças nos quartos-de-final
com o Madeira SAD, dia 3 de
Abril, às 19 horas, no Funchal.

lll
“Disse que isto não seria a
salvação da época. Continuamos com a amargura de
não estar entre os melhores,
mas foi a resposta que sabia
que os jogadores iam dar.
Eles queriam dar a resposta
e mostrar ao público que
gostam de estar entre os
melhores e lutar do princípio ao fim. Vimos uma
equipa a jogar de olhos nos
olhos com o Benfica.
Vi jogadores no fim do jogo
a chorar e não é por acaso.
Não foi por ganharem
ao Benfica, mas pelo que
fizeram depois de tudo
o que aconteceu durante
a semana.”

Jorge Rito
Treinador ABC/UMinho

lll
“Dar os parabéns ao ABC,
foram justos vencedores.
Provaram que se houvesse
este acerto ao longo da
época poderiam ter feito
francamente melhor.
Hoje [ontem] não jogámos.
Tivemos medo de vencer.”

Carlos Resende
Treinador Benfica
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equipa de jorge rito vence benfica e segue para os "quartos" da taça de portugal

António Silva

Revolta academista sem piedade da águia
josé costa lima

fastado do Grupo
A após a conclusão
da fase regular do
campeonato, fruto
do inesperado empate entre Belenenses e... Benfica, na última quarta-feira,
o ABC/UMinho atenuou
um pouco a desilusão de
não poder lutar pelo título de campeão ao vencer
ontem o detentor da Taça de Portugal.
Depois de 60 minutos
espetaculares, o Benfica
caiu no Flávio Sá Leite e o
ABC está já nos “quartos”,
numa história de revolta
academista com muitas linhas que devem ser dedicadas ao mérito de Jorge
Rito e dos seus jogadores
em contrariar o favoritismo do opositor e em saberem ultrapassar a pesarosa semana de trabalho.
O final, esse, foi de felicidade e em tons de amarelo vivo.
Nesta “mini-redenção”,
ainda que noutra competição, o ABC soube resistir e enfrentar os momentos de fragilidade por que
passou na tarde de ontem.
O Benfica começou melhor, conseguiu mesmo
uma vantagem de cinco
golos (4-9), aos 22', mas a
exclusão de dois andebolistas visitantes – e não só
– empurrou os minhotos
para uma recuperação notável (parcial de 5-0), levando um motivador 9-9
na descida aos balneários
em tempo de intervalo.

A

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, BRAGA
Árbitro Ruben Maia e André Nunes

ABC/UMinho

23

Humberto Gomes; Miguel Bapsta (7),
Hugo Rocha (1), Nuno Silva (3), André Rei
(5), Dario Andrade (2) e Francisco Silva (1);
José Rolo, Carlos Bandeira, João Peixoto,
Eduardo Mendonça, Hugo Rosário (4), José Vieira e Rui Ferreira.

Treinador Jorge Rito

Benfica

Resende: «Não merecemos continuar»

18

Ristovski; Alexandre Cavalcan (5), João
Pais (2), Belone Moreira (2), Arthur Patrianova, Carlos Marns (1) e Paulo Moreno
(1); Davide Carvalho (2), João Silva (1), Pedro Seabra (1), Terzic (1), Zalamou, Ricardo
Pesqueira, Fábio Vidrago (2) e Ales Silva.

Treinador Carlos Resende
Ao intervalo: 9-9

António Silva

quistar o campeonato. O
ABC controlou a vantagem sem grandes complicações e o Benfica não
teve tempo e competência para mais. O grito de
revolta do plantel bracarense foi levado à prática
e a Taça de Portugal parece agora o objetivo número um de uma temporada que ainda pode valer
a conquista de um troféu.
Segue-se o Madeira SAD,
a 3 de abril, agora no duelo dos “quartos”, em nova
etapa rumo à ambicionada final.

«Jogadores a chorar
não é por acaso»
Jorge Rito dedicou o triunfo de ontem aos jogadores que, na opinião do treinador do ABC/UMinho, fizeram uma «grande exibição» e «deram tudo» perante
o detentor do troféu.
«Disse que este jogo não
seria a salvação da época e
continuamos com a amargura de não estar entre os
melhores, mas foi a resposta que eu sabia que os
jogadores iam dar. Eles queriam dar a resposta e mostrar
ao público que gostam de estar entre os melhores, lutando do princípio ao fim», começou por dizer o treinador dos academistas. «Vimos uma equipa a jogar de olhos nos olhos com
o Benfica, a ganhar por cinco e a obrigar o Benfica a marcar 18 golos. Vi jogadores no fim do jogo
a chorar e não é por acaso. Não foi por ganharem
ao Benfica, mas sim por fazerem o que fizeram,
depois de tudo o que aconteceu durante a semana. Tenho que dar os parabéns e mérito aos jogadores, que mostraram caráter», reforçou.

Hugo Rocha tenta o passe para Miguel Baptista, melhor maracdor do ABC (sete golos)

caminhavam perigosamente para o precipício
e o ABC, apoiado pela sua
massa associativa, mostrava-se tranquilamente
na quadra e, mesmo com
argumentos notoriamente inferiores, desbravava o caminho para superar a eliminatória. Aos 50',
a vantagem do ABC era
já de cinco golos e nem
a intervenção de Resende poucos minutos antes
evitou que o detentor do
troféu tombasse com estrondo em Braga e agora
se foque apenas em con-

jorge rito (técnico do abc/UMinho)

Agastado com a exibição do Benfica na tarde de
ontem, Carlos Resende mostrou-se «zangado»
com a atitude dos jogadores das águias ao longo da partida e reconheceu que a vitória do ABC
«foi justa». «Tivemos medo de vencer. Só assim se
justifica perder tantas bolas em más receções, em
não atacar a baliza. Simplesmente abdicámos de
atacar a baliza e ser perigosos. Tivemos medo de
vencer. Há coisas que o treinador não consegue
explicar. Quando um jogador não ataca a baliza
e tem condições para isso... Não sei, não percebo. Não merecemos vencer e a jogar desta forma não vamos ganhar no futuro. Ganhámos o jogo contra o Sporting e desde aí esquecemo-nos
que temos jogos para ganhar a seguir. Não merecemos continuar na Taça de Portugal», resumiu.

Super-Humberto
na baliza
A segunda parte teve equilíbrio nos primeiros minutos, mas a partir dos
40' o ABC conseguiu alargar a vantagem. O ataque
fluía, as mãos dos jogadores do Benfica pareciam barradas por manteiga e na baliza estava um
super-Humberto Gomes
(qual muro de betão!) a
tapar todos os caminhos
de alegria para a formação de Lisboa. As águias

Humberto Gomes foi o homem do jogo ao travar inúmeros ataques
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ABC vence
Benfica e chega
aos quartos
de final da Taça
DESPORTO P.25

0,95 €

Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA

|

Ano XCIX

|

n.º 32065

Sporting de Braga segurou
terceiro lugar em Setúbal

setúbal, 0
Sp. Braga, 1

DESPORTO P.18-19
BRAGA P.04-05

Católica defende profissão
vivida em espírito de missão

Mário Cruz/Lusa

WWW.DIARIODOMINHO.PT

António Silva

DOMINGO.17.MAR 2019

vitória SC, 3
boavista, 1

Estúdios Lima/Vila Verde

DM

desporto P.20-21

VITÓRIA
DE GUIMARÃES
SUPLANTOU
BOAVISTA

região P.10

DM

MINISTRO
DÁ NOTA POSITIVA
À OFERTA EDUCATIVA
DE PONTE DE LIMA

HOJE
REGIÃO P.12

Patronato de Guimarães
festejou requalificação

Valença - Casas com História II
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ABC e Madeira SAD encontram-se
nos 'quartos' da Taça de Portugal
Pavilhão Flávio Sá Leite esteve repleto, para receber o
SL Benfica, numa partida
que envolvia grande expectativa,
já que o ABC UMinho ficou colocado no Grupo B, do Campeonato Andebol 1, sem que consiga
lutar pelos lugares cimeiros da
maior prova do andebol nacional. A turma bracarense orientada por Jorge Rito mostrou-se
determinada na recuperação e
conseguiu chegar ao empate a

O

poucos minutos do intervalo,
que se realizou com 9:9 no placar.
No segundo tempo, as equipas
estiveram empatadas até aos 14
golos, por esta altura, o ABC conseguiu escalar no marcador e o
Benfica ficou sem argumentos
para contrariar o rumo do encontro, o ABC acabou por vencer
a partida por 23:18. O ABC irá
encontrar o Madeira SAD nos
1/4 de Final.
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CS Madeira confirma
presença no `play-oft
cx

O

Q
o

CS Madeira e Madeira SAD vão marcar presença nos 'play-off.

A\DE3OL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

(-1 CS Madeira venceu ontem o

Maiastars e confirmou a presença no `play-off do Campeonato Nacional da I Divisão
1/4...) de Andebol feminino. Perante
um adversário direto, a formação

de Marco Freitas venceu por 20-19
e ascendeu à posição da tabela
classificativa, confirmando deste
modo o bom momento.
Ainda assim, não foi um jogo
fácil para a equipa madeirense,
até porque ao intervalo a vantagem pertencia à equipa da casa
(9-7). Foi preciso esperar para a
segunda parte para ver a equipa
madeirense passar para a frente
do marcador e garantir a vitória
no final por 20-19.
No outro jogo do dia, o Madeira

SAD de Sandra Fernandes, quase
que se limitou a cumprir calendário, até porque, um dos objetivo da temporada desde há muito que estava alcançado. Nesse
sentido e diante do Leça, as madeirenses desde cedo que garantiram uma vantagem confortável
no marcador. Ao intervalo, a formação insular já vencia por concludentes 17-10, pelo que foi sem
surpresas que no final o marcador assinalou a vitória madeirense por 31-20.
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CS Madeira garante
`play-off do nacional
de andebol
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Jo! Três dias depois de ter sido relegado para o Grupo B do Andebol 1, os academistas
fizeram apelo à garra, mas também à qualidade, e surpreenderam um Benfica atarantado
Ar,

UM ABC EM LAGRIMAS
SEGURA LUGAR NA TAÇA
BEINIFICA
Pavilhão Flávio Sá Leite

R

Árbitros: Ruben Mala e André Nunes
(Aveiro)
ABC
BENFICA
HurnbertoGomes Gr BorkoRistovski Gr
MIguelBaptista 7 JoãoPais
2
HugoRocha
1 KevynnNyokas •
NunoSiNa
3 BeioneMoreira 2
Dario Andrade
2 PauloMoreno
1
André Rei
5 Carlos Martins
1
FranciscoSilva 1 AlexandreCavalcant15
Hugo Rosário
JoséRolo
JoãoPeixoto
Ruiferreira

4 ArthurPatrianova AlesSilva
PeciroSeabra
1
Joãoda Silva
1
CarlosBandeira nj DavideCarvalho 2
EduardoMendonça nj Fábio Vidrago
2
José Vieira
nj
StefanTerzic
1
CarlosOlivdra Gr/nj RicardoPesquelra ClaudioSliva
Gr/nj
Miguel Espinha
Gr
Treinador:
Jorge Rito

1,„

Treinador:
Carlos Resende

Ao Intervalo9-9
Marcha.05.1-2.10'2-3,15' 2-4, 20'.4-8,
25 6-9,30'9-9.35'11-11,40'1313,
45'1444,50'18-14,55'20-15,60'23-18
7

EXCLUSÕES

O

VERMELHOS

1-2

7 METROS

3
1
4-7

=GUIMARÃES
*41,11"Vi jogadores a chorar e

não foi por acaso, nem foi por
ganharem ao Benfica, foi por
fazerem o jogo que fizeram
depois de tudo o que aconteceu", disse Jorge Rito, aproveitando para lhes agradecer, enquanto, na bancada, Carlos
Matos, vice-presidente, também chorava como um menino.Apósumasemanadura,em
que enfrentou a realidade de,
pela primeira vez desde que
subiu à I Divisão, em1984, não
se apurar para a discussão do
título, oABC deu uma resposta
categórica, derrotando o Benfica, e por números claros, seguindo para os quartos de final
daTaçadePortugal-defrontará °Madeira SAD, no Funchal,
a 3 de abril. Do outro lado,
Nyokas andava às voltas, como
que tentando entender o que
se tinha passado, e Carlos Resende conversava longamente
com Stefan Terzic...
A verdade é que, depois de
ter chegado aos 22 minutos a
perder por 4-9, com uma paupérrima produção ofensiva, o
ABC partiu para um parcial de
6-0, que lhe valeu colocar-se
no comando no primeiro mar-

André Rei faz a bola passar por entre as pernas de Borko Ristovski em mais um golo do ABC
cador da segunda parte.
Curiosamente, esta recuperaçã o deu-se após um erro
atacante que enervou Humberto Gomes. "Joguem à vontade!", berrou o capitão desde
a sua baliza. Coincidência ou
não, o certo é que os academistas passaram a mandar no
jogo, apenas por mais duas

vezes voltaram a estar atrás
(12-13 e 13-14) e deixaram o
Benfica sem soluções. Estranhamente, os encarnados
viram-se envolvidos no jogo
minhoto, com a defesa mais
baixa, revelando uma confrangedora falta de soluções
para atacar a baliza de Humberto Gomes - e as bolas que

lá chegavam, Gomes parava.
Um novo bom parcial, agora
de 5-0, levou o ABC para a
frente de forma irremediável.
Carlos Resende pediu dois
time-outs no espaço de sete
minutos, mas já nada havia a
fazer, com Miguel Baptista a
massacrar uns rendidos jogadores do Benfica.

AFIGURA

O capitão
foi gigante

PLAR,r - ES

Jorge Rito
Treinador
do ABC

"É a resposta que
eu sabia que os
joqaciores iam ciar

"Há coisas que
o treinador não
Coft.Wyue explicar"

'Isto não é a salvação da
época, continuamos com a

"Parabéns ao ABC, que foi
justo vencedor. Nós não
merecemos vencer, tivemos
medo de vencer. Há coisas
que o treinador não
consegue explicar, como o
facto de um jogador não ir
para a baliza, não agarrar a
bola. Se estou zangado com
eles? Completamente."

amargura de não estar entre
os melhores. Mas é a resposta
que eu sabia que os jogadores iam dar. Aliás, tinha dito
que íamos fazer um grande
jogo. Era fácil ir por água
abaixo, mas a equipa jogou
olhos nos olhos:'

Carlos

Resende
Treinador
do Benfica
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TRES NA FINAL
DA BENE LEAGUE
Terminou a primeira fase da
Bene League e as equipas de
Nuno Carvalhais e Sérgio
Rola (Vise) e João Jacob
Ramos (Lions), no segundo e
terceiro posto, acederam à
final a quatro que decidirá o
título belga/holandês.
OS PORTUGUESES
24-20
Ren ido rrn-Cangas (A. Aranda, -)
32-28
Ademar-Huesca (R Mota, 3)
Granollers-PuenteGenii(S.Barros,1) 34.24
Bochott-Vise (Rc>la,7; N. Carvalhais,2) 30-32
HurryUp(T.Azenha,2)-Volendam 28-32
36-26
Lions(1. Jaco!). 7)•Sasja
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TAÇA DIA DE CIASSIO)
.
NO DRAGA° CAIXA
Hoje há mais Taça de
Portugal, com o jogo mais
esperado marcado para o
Dragão Caixa, às 16h00: FC
Porto e Sporting disputam o
acesso aos quartos de final.
Será a terceira partida entre
ambos esta época, tendo os
leões vencido as anteriores.
"Queremos ganhar tudo",
responde Magnus Andersson, treinador portista. Já por
um lugar na final-4, jogam
Vitória de Setúbal e Águas
Santas (18h00) e Póvoa e
Marítimo (17h00).
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ABC afasta Benfica da Taça de Portugal
ANDEBOL Três dias após
ter falhado pela primeira
vez o acesso ao grupo A do
campeonato, o ABC eliminou o Benfica nos oitavos
de final da Taça de Portugal. Na receção às águias,
os minhotos venceram,
por 23-18, num jogo cujo
desfecho ficou definido
apenas na etapa final, com
a boa prestação defensiva
do ABC a fazer a diferença
no marcador. A.G

ABC

Benfica

23
18

ABC Humberto Gomes; José Rolo, Miguel
Baptista (7), Hugo Rocha (1), Rafael
Peixoto, Nuno Silva (3), Dado Andrade (2),
Hugo Rosário (4). André Rei (5), Francisco
Silva (1)
Treinador Jorge Rito
BENRCA Ristovski; Davide Carvalho (3).
João Silva (1), Pedro Seabra (1), João Pais
(2), Terzic (1), Nyokas, Betone (2), Moreno
(1), Pesqueira, Patrianova, Carlos Martins
(1), Cavalcanti (5), Fábio Antunes (2), Ales
Silva
Treinador Carlos Resende
LOCAL Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
ÁRBITROS Rúben Mala. André Nunes
AO INTERVALO 9.9
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ÁGUIA DESAMPARADA
É ELIMINADA PELO ABC
Com grande exibição do
guarda-redes Humberto
Gomes, turma de Braga
afasta detentor da Taça

JORGE RITO

"Foi a resposta
que eu já sabia"
"Não é a salvação da época. Temos a amargura de não
estar entre os melhores do
Campeonato, mas foi a resposta que eu já sabia que os jogadores iam dar e mostrar que
querem estar com os melhores. O ABC jogou olhos nos
olhos, obrigando o Benfica a
marcar apenas 18 golos. Vi jogadores a chorar e não foi por
ganharem ao Benfica, mas
pelo feito que fizeram depois
de tudo o que aconteceu durante a semana. Tenho que
dar-lhes os parabéns."

23 18
ABC BENFICA
Jorge Rito° QCarlos Resende
Gts EXC

".;IS EXC

H. GOMES O
O O B. RISTOVSKI O O O
NUNO SILVA
3 1 A. CAVALCANTI 5 1
M. BAPTISTA
7 2 A. PATRIANOVA O O
ANDRE REI
5 O B. MOREIRA
2 O
DARIO ANDRADE 2 1 JOÃO PAIS
2 O
1 1
F. SILVA
C. MARTINS
1 O
HUGO ROCHA 1 1 PAULO MORENO 1 1
C. OLIVEIRA e O O M.ESPINHAO O O
CLÁUDIO SILVADO O PEDRO SEABRA 1 1
HUGO ROSÁRIO 4 1 JOÃO SILVA
1 O
JOSE ROLO
O O STEFAN TERZIC 1 O
C. BANDEIRA
O O R. PESQUEIRA O O
JOÃO PEIXOTO O O KEVYNN NYOKAS O O
E. MENDONCA O O F. ANTUNES
2 O
JOSE VIEIRA
O O D. CARVALHO 2 O
RUI FERREIRA
O O ALES SILVA
OV
AO INTERVALO: 9.9

LOCAI: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

CARLOS RESENDE

ÁRBITROS: Ruben Mala e André Nunes

"Tivemos medo
de vencer"

ALEXANDRE REIS E PAULO GONÇALVES

R Vencedor de duas Taças de Por tugal nas tz•ês últimas temporadas e
detentor do troféu, o Benfica caiu
ontem com estrondo nos oitavos
ao ser eliminado (18-23)
pelo ABC, em Braga, naquele que
foi o pior registo desta época dos
encarnados quanto a golos marcados numa só partida. A pior marca
da equipa cia Luz tinha sido na derrota (23-24) com o Sporting na fase
regular do Campeonato.
As águias entraram melhor e
chegaram a deter uma vantagem
de cinco golos (9 -4), mas foi o
cantar do cisne. O ABC, apoiado
por uma moldura humana que

DETERMINAÇÃO. Hugo Rosário e Humberto Gomes festejaram

ENCARNADOS MARCARAM
APENAS 18 GOLOS, NAQUELE
QUE FOI O PIOR REGISTO
DESTA ÉPOCA NUMA PARTIDA
quase encheu o 'velhinho' Flávio
Sá Leite, empolgou a equipa, que
encetou uma recuperação notável com um parcial de 5 -O até ao
intervalo (9-9), conseguindo
ainda que Ales Silva fosse desqualificado com o vermelho direto. Com grande exibição do guar-

da-redes Humberto Gomes, a veia
goleadora de Miguel Baptista (sete
golos), melhor marcador do encontro e um certo desejo de vingança por o Benfica não ter ganho
no Restelo - o empate com o Belenenses atirou o ABC para o Grupo
B cio Campeonato - , os minhotos
tomaram conta da partida nos 15
minutos finais, perante a impotência de um adversário que não
ganha há dois jogos e visita o bi campeão Sporting na próxima
quarta-feira, na P jornada do
Grupo A do Campeonato.

R "Dou os parabéns ao ABC
porque foi justo vencedor,
provando que, se houvesse
este acerto ao longo da época,
poderia ter feito melhor. Tivemos medo de vencer, pois só
assim se justifica perder tantas
bolas em más receções, em
não atacar a baliza. O ABC recuou e os nossos atiradores
não apareceram. Há coisas que
o treinador não consegue explicar. Ganhámos ao Sporting
e esquecemos que temos mais
jogos para ganhar. Estou zan gado.",-)•
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CLASSICO FC PORTO-SPORTING

Vai haver mais um favorito a cair no Dragão
ER Os oitavos-de-final da Taça de
Portugal completam-se hoje (16h),
com o finalista vencido da época
transata, °Sporting, avisitar o Dragão Caixa, numa partida que vai
f deixar mais um favorito pelo caminho. Os bicampeões nacionais têm
a vantagempsicológica de estarem
nos oitavos-de-final da Champions, terem vencido esta época a

fase regular do Campeonato e de
terem imposto duas derrotas ao FC
Porto, que não vence o troféu desde
2006/07, para além de nunca ter
feito a 'dobradinha', ganhando o
Campeonato e a Taça.
Mas os azuis e brancos estão a
impor respeito na Europa, com a
iminência do apuramento para os
quartos-de-final da Taça EHF,

TAÇADE PORTUGAL
OITAVOS•DE•FINAL
ABC-Benfica
FC Porto-Sporting
QUARTOS•DE•FINAL
Póvoa-Marítimo
V. Setúbalas Santas
Madeira SAD-ABC
FCP ou SCP-Belenenses

pelo que no clássico tudo pode
acontecer quanto ao seu desfecho.
Dois jogos dos quartos- de- final
23-18 da Taça de Portugal também se
whoo realizam hoje, com o Marítimo a
visitar o Póvoa (17h) e o Águas
whoo Santas o Antoine Vélge, em Setú 18~ bal (1811). O Madeira SAD-ABC e o
3 abril
FC Porto ou Sporting-Belenenses
3 abril
só se disputam a 3 de abril. o
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07:07
Vice-presidente do Benfica e a situação do andebol e basquetebol do clube
O vice-presidente do Benfica e responsável pelas modalidades de pavilhão, Domingos Almeida Lima,
foi confrontado com os recentes maus resultados de das equipas das águias, pois o basquetebol dos
encarnados caiu de forma precoce ...
Alexandre Reis
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ALMEIDA LIMA, VICE-PRESIDENTE DO BENFICA

"É pena os maus resultados,
mas aposta continua forte"
O vice-presídente do Benfi- continua a ser forte nas modalica e responsável pelas modalida- dades", garantiu o dirigente.
Mais tarde, o Benfica emitiu
des de pavilhão, Domingos Almeida Lima, foi confrontado um lacónico comunicado, dando
com os recentes maus resultados conta da saída do espanhol Artude das equipas das águias, pois o ro Álvarez do comando técnico:
basquetebol dos encarnados caiu "O Sport Lisboa e Benfica inforde forma precoce na Final 8 da ma que a ligação como treinador
Taça perante a Ovarense e o an- de basquetebol Arturo Álvarez
debol também não resistiu à via- chegou ao fim por mútuo acorgem até Braga, ao ser eliminado do", pode ler-se na missiva. Donos oitavos-de-final da prova mingos Almeida Lima não deu
perante o ABC. Em declarações a explicações, depois de num priRecord, o dirigente desvalorizou meiro contacto do nosso jornal,
os resultados negativos, que se antes deste comunicado, ter dito
vêm refletindo desde a tempora- que "estava tudo bem".
Questionado ainda sobre as
da transata, onde as águias não
conquistaram qualquer cam- acusações de Pedro Nunes (expeonato nacional nas modalida- treinador do hóquei em patins),
des de pavilhão: "Não está a que numa recente entrevista ao
acontecer nada de especial, pois nosso jornal se queixou das muo trabalho tem sido sempre o danças diretivas na Luz e a conmesmo. Era melhor se todas es- sequente falta de apoio e contas modalidades estivessem a fiança da estrutura, não quis coganhar, mas é uma circunstân- mentar, por se tratar, no seu encia. É pena os resultados não tender, "de declarações que não , ,
aparecerem, mas a nossa aposta correspondem àverdade."e A.R.
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