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ANDEBOL

Fim de semana de emoções fortes
HÉLDER SANTOS

--) ABC-Benfica e FC Porto-Sporting na Taça de Portugal concentram atenções
Antes do início da fase final do
campeonato, disputam-se neste fim
de semana quatro jogos da Taça de
Portugal. Destaque para o ABC-Benfica que se realiza hoje e o clássico
FC Porto-Sporting, que tem lugar
amanhã. Os dois encontros dizem
respeito aos oitavos de final.
O vencedor do ABC-Benfica defronta nos quartos o Madeira SAD. O
jogo está agendado para o dia 3 de
abril. Já o vencedor do clássico recebe o Belenenses, num encontro também agendado para o dia 3 de abril.
O Benfica desloca-se ao Flávio Sá
Leite, em Braga, para defrontar o
ABC, que vai disputar a fase de ma-

TAÇA DE PORTUGAL
4 Oitavos-de final
ABC (I)-Benfica 00

Hoje, 15.00 h

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

FC Porto-Sporting
Dragão Caixa, no Porto

Amanhã, 16.00 h

4 Quartos-de final 4 Amanhã
V. Setúbal 00-Águas Santas

18.00 h

Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal

Póvoa AC 00-Marítimo (II)

17.00 h

Pavilhão Municipal, na Póvoa de Varzim

Belone Moreira antevê dificuldades

nutenção. O benfiquista Belone Moreira fez a antevisão da partida. «Vai
ser um jogo muito bem disputado,
com casa cheia e perante um adversário que conhecemos bem», realça.
O andebolista salientou ainda que
os bracarenses vão apostar tudo na
competição após terem sido relega-

dos para a fase de manutenção. Este
é um jogo que lhes permite sonhar
na Taça, mas também é um dos nossos objetivos, por isso, só pensamos
em ganhar», assume.
Amanhã disputam-se ainda dois
jogos dos quartos de final. O histórico V. Setúbal recebe o Águas Santas, enquanto o Póvoa Andebol recebe o Marítimo, num confronto
entre conjuntos da II divisão. Assim, uma equipa do escalão secundário estará na final four. CID RAMOS
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Esquecer passado recente
com exibição de qualidade
ABC/UMINHO recebe Benfica, hoje, a partir das 15 horas, em duelo dos
oitavos-de-final da Taça de Portugal. Academistas só pensam na vitória.

BRUNA OLIVEIRA

Jorge Rito e Hugo Rosário apontam ao triunfo frente ao Benfica, apesar de admitirem que vai ser um jogo complicado

ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Um duelo que promete emoções
e que o ABC/UMinho encara de
forma extremamente determinada, com vontade de assegurar
um triunfo retumbante e que
permita esquecer um passado recente. Esquecer pode nem ser a
palavra ideal porque os academistas não querem na verdade
esquecer o não terem conseguido o apuramento para o Grupo A
da segunda fase do campeonato,
mas sim dar uma resposta cabal
a essa falta de qualificação e...
que melhor jogo para o fazer do
que um duelo contra o todo poderodo Benfica?
O jogo de hoje, com início
marcado para as 15 horas, é
frente às águias e é encarado pelos academistas como o duelo
ideal para apagar a imagem que
ficou no último jogo do campeonato, que terminou com vitória,
mas que foi insuficiente para assegurar aquele que era o objectivo mínimo do clube para a presente temporada.
E na antevisão a essa partida, o
treinador Jorge Rito começou

+ jogo
Nesta partida a contar
para os oitavos-de-ﬁnal
da Taça de Portugal de andebol, os academistas
querem ter muito apoiado
nas bancadas e, como tal,
a direcção do clube bracarense deﬁniu um preço
único de cinco euros para
os ingressos que dão
acesso ao mítico pavilhão
Flávio Sá Leite, que esperam que encha totalmente
no apoio à equipa.
por admitir que “foram muitas
emoções num espaço de tempo
tão curto”, para depois apontar
as metas dos academistas para
este duelo da Taça de Portugal:
“estamos ainda abalados por
aquilo que aconteceu, por culpa
própria porque devíamos ter sido mais competentes, em alguns
jogos, para não dependermos de
mais ninguém para alcançar os

nossos objectivos. Agora temos
um jogo importantíssimo contra
uma equipa de muito valor, sendo uma oportunidade única para
defrontarmos uma das equipas
mais fortes do campeonato na
presente época”.
Mas o treinador acredita que os
seus jogadores vão responder de
forma capaz e com vontade de
garantirem o triunfo e seguir na
competição que é agora o principal objectivo da equipa.
Também Hugo Rosário analisou a partida e o actual momento
dos academistas, admitindo que
a falha do apuramento deixou
toda a gente em baixo, mas que
já todos estão mentalizados de
que têm que dar a resposta.
“Estamos tristes, claro, mas já
ultrapassámos esse momento,
que não vamos esquecer, mas
queremos reagir com um triunfo.
Esta é uma competição a eliminar e para nós é o jogo perfeito
para responder, porque é o próximo jogo. Estamos focados
apenas neste jogo e não no que
já passou, porque continuamos a
ter objectivos para a nossa temporada e um deles é seguir em
frente na Taça”, referiu.
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Abc recebe hoje os encarnados (15h00) nos "oitavos" da taça de Portugal
«Só vai trazer desmotivação»

«Ainda estamos abalados
mas o Benfica vai suar»
DM

josé costa lima

em esconder a «semana difícil» e com
«muitas emoções»
para gerir no seio do
plantel do ABC/UMinho,
Jorge Rito olha para o duelo de hoje, com o Benfica
(15h00), a contar para os
oitavos de final da Taça
de Portugal, como «uma
oportunidade» de a equipa reerguer-se e ultrapassar a desilusão de ter terminado a fase regular do
campeonato fora do Grupo A. A última quarta-feira
foi penosa para os minhotos, que viram o Belenenses sonegar-lhes o sexto e
último lugar da lista que
garante a oportunidade
de lutar pelo título, mas o
técnico academista lembra
não há tempo para «chorar
sobre o leite derramado».
«São muitas emoções
num espaço de tempo tão
curto. Ainda estamos abalados com o que aconteceu
na quarta-feira, porque estávamos confiantes de que
ficaríamos no Grupo A, e
agora temos um jogo importantíssimo para a Taça de Portugal contra uma
grande equipa», disse Jorge Rito, técnico do ABC.
«É uma oportunidade,
das poucas até final da

Hugo Rosário não quer equipa
a pensar no que correu mal

S

Tal como o técnico Jorge Rito, Hugo Rosário esteve ontem na sala de imprensa do Pavilhão Flávio Sá Leite para abordar a receção ao Benfica.
«Jogo ideal? Numa competição a eliminar, todos os jogos são ideais. Não conseguimos o objetivo primordial, mas não podemos estar a pensar no que passou e antes encarar este jogo com a
nossa garra, com o nosso espírito. Se estivermos a
pensar no mal que nos aconteceu só nos vai trazer
desmotivação. Temos de pensar de forma positiva», testemunhou o jogador do ABC sobre o embate de hoje com os encarnados.
«O objetivo principal era o campeonato, mas
agora vamos agarrar-nos à Taça de Portugal. Queremos olhar para este jogo com o Benfica de forma positiva», reforçou Hugo Rosário.

FC Porto recebe Sporting

Jorge Rito e Hugo Rosário fizeram ontem a antevisão ao duelo com o Benfica

época, de defrontar uma
grande equipa portuguesa. Sabendo que é um jogo a eliminar, que quem
ganhar segue em frente,
a equipa está consciente desse objetivo», acrescentou, garantindo que
um eventual triunfo sobre
as águias não servirá para
tapar as mágoas recentes.
«Não é uma vitória
amanhã [hoje] que vai salvar a época, porque esta é
uma competição diferente. Agora, podem contar
com esta equipa para fazer frente a uma equipa
que é claramente favorita, mas que vai ter que
suar mais do que o habitual», indicou.

Focando o discurso no
duelo com o Benfica, Jorge Rito lembra que é importante colocar uma pedra sobre o falhanço no
campeonato.
«O importante é o futuro. E o futuro é amanhã»,
focou, admitindo que «não
é fácil» motivar os jogadores depois da «desilusão»
que foi acabar fora dos seis
primeiros.
«Não ficando a depender de nós, isto podia
acontecer. A equipa sentiu bastante porque esforçou-se imenso para corresponder às expetativas.
Não há ninguém que esteja mais triste do que os
jogadores. Mas este mo-

mento pode ser uma oportunidade para nos reerguermos, para lançarmos
novos desafios. Estou confiante numa boa resposta
contra o Benfica», fechou.

Além da partida ABC-Benfica (15h00), hoje disputa-se o outro jogo que falta disputar dos oitavos de final. O FC Porto recebe o Sporting,
às 16h00, num clássico que vai deixar pelo caminho um dos favoritos à conquista da Taça
de Portugal.
Entretanto, quem vencer o duelo entre o ABC
e o Benfica vai defrontar, nos quartos de final, o
Madeira SAD, na cidade do Funchal, enquanto
o vencedor do FC Porto-Sporting tem encontro
marcado com o Belenenses.
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Gabriel oliveira, técnico do Arsenal da devesa, comentou a perda de pontos

Luís Filipe Silva

«Enquanto matematicamente
for possível vamos lutar»
Luís Filipe Silva

a véspera de terminar a primeira fase
do campeonato de
andebol o Arsenal
da Devesa recebeu a notícia da perca de 11 pontos
na secretaria devido à utilização irregular de jogadores em onze partidas da
1.ª volta, conforme o Diário do Minho deu conta na
sua edição de ontem.
No final do jogo frente
ao Sporting, que encerrou
a primeira fase, o técnico
dos arsenalistas, Gabriel
Oliveira, reconheceu que
a luta pela manutenção ficou agora ainda mais difícil, mas também recusou
dar a luta como perdida.
«Enquanto matematicamente for possível vamos
continuar a lutar», disse.
«Tivemos um revés
muito grande. Um problema na 1.ª volta da 1.ª
fase. Perdemos 11 pontos na secretaria. Já estávamos em último com
algum atraso em relação
aos outros e agora ficou
pior ainda.
Matematicamente não
será impossível. Vamos
ficar a 10 pontos de diferença do antepenúltimo, porque as equipas
vão reduzir os pontos a
metade, por isso, vai haver uma aproximação,
mas vamos ficar com 10

n

Gabriel Oliveira garante que o Arsenal da Devesa vai continuar a lutar pela manutenção

pontos de diferença, o
que é muito, sabendo que
no andebol a derrota dá
sempre um ponto», disse o técnico.
Gabriel Oliveira sublinhou também que a forma de trabalhar do seu
grupo vai continuar com
a mesma filosofia. «Acima
de tudo, vamos continuar

a fazer o que fizemos hoje [quarta-feira frente ao
Sporting] . Respeitar o adversário e pedir respeito
por nós, porque isto foi
um problema administrativo. Vamos trabalhar para ganhar os nossos jogos,
porque este ano ainda não
conseguimos vencer nenhum. Matematicamen-

te, enquanto for possível
vamos tentar lutar pela
manutenção.
De resto, já era uma
tarefa complicada, mais
complicada ficou, mas
não vamos baixar a cabeça, apesar de ainda não
termos ganho nesta época», finalizou o treinador
dos arsenalistas.

no grupo b

Arsenal da Devesa
começa com 8 pontos
Com os pontos averbados na primeira fase reduzidos a metade, o Arsenal da Devesa vai iniciar a
sua participação na segunda fase do campeonato de andebol 1 (grupo B) com oito pontos, fruto da subtração de 11 pontos.
Assim, os bracarenses, que começam o Grupo B frente ao Avanca, ficam a 10 pontos do Fermentões (18) a primeira equipa acima da linha
de água e a sete do AC Fafe, o penúltimo da prova, com 17.

Arsenal procura ainda o 1.º triunfo da época
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Taça de Portugal -Jogo em
atraso dos oitavos de final:

ABC-Benfica,15h00.
Taça de Portuga I Meias-Finais,15h00 e17h30.

Jogos no Portimão Arena.
Paris-Nice (FranÇa), com

a participação de Amaro
Antunes (CCC Team) - etapa
(Nice-Col de Turini),
na distância de182 km.
Tirreno-Adriático (Itália),

com a participação de ciclistas
portugueses, a decorrer até dia
19.
I L iga -26.a Jornada: V.

Setúbal-Braga,15h30;
Belenenses-Porti mono ise,
15h30; V. Guimarães-Boavista,
18h00; FC Porto-Marítimo,
20h30.11Liga -26.a Jornada:
Académica-Braga B,11h00;
Leixões-Arouca,15h00; Benfica
B-Penafie1,15h00; Mafra-A.
Viseu,15h00.Campeonato de
Portugal -26.aJornada Série A: Fafe-Gil Vicente;

Trofense-Chaves B. Série B: Sp.
Espinho-Marítimo B. Jogos às
15h00. liga Revelação
(sub-23) — 2.a fase Manutenção e descida -6.a
jornada:

Marítimo-Portimonense,
11h00; V. Setúbal-Belenenses,
11h00; Académica-Feírense,
11h00. Apuramento de
campeão-S.a

Estoril-Rio Ave,16h00.
Campeonato Nadonal -18.3
jomadx

Ou riense-A-Dos-Francos;
Estoril-Futebol Benfica;
Albergaria-Sporting;
Boavista- Braga; Valadares
Gaia-Vilaverdense;
Maritimo-Ovarense, (16h00).
Jogos às15h00.
Liga Sport Zone -22.a
jornada: Benfica-Modicus,

16h00; Eléctrico-Viseu 2001,
16h00; Fundão-Rio Ave,16h00;
Quinta dos Lom bos-Bu ri nhosa,
18h30; Leões Porto
Salvo-Belenenses,19h00.
!Divisão - 20.ajornada: FC

Porto-Sporting,17h00;
Oliveirense-HC Braga,17h30;
Benfica-Barcelos,18h00;
Oeiras-Turque1,18h00; Sp.
Tomar-Marinhense,18h00:
Paço Arcos-Riba d' Ave, 20h00;
J. Viana-Valongo, 21h30.
Taça de Portugal - Final-four/
Meias-finais- Fonte

Bastardo-Sporting 15h00;
Benfica-São Mamede18h00.
Jogos no Pavilhão Multiusos de
Sines.Campeonato Nacional 2.a Fase -Série dos Últimos —
1.a Jornada - Clube K-Leixões,

14h00; Ac. Espinho-Caldas,
18h00; VC Viana-Castelo da
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TROFÉUS

.. t:

Dois gigantes vão cair da Taça
Dragões e leões
jogam amanhã pela
terceira vez esta
temporada. Hoje, há
ABC-Benfica
••• Em fim de semana de
Taça de Portugal, existe a garantia de que dois candidatos
à conquistado troféu ficarãojá
pelo caminho, umavez que do
calendário dos oitavos de final
fazem parte dois clássicos:

hoje, às15 horas, oABC-Benfica; amanhã, às 16 horas, no
Dragão Caixa, o FC PortoSporting. No total, entre estes
quatro emblemas, estão 40
Taças de Portugal, sendo que a
prova leva 47 edições... Estes
são jogos em atraso, relativos
aos oitavos de final, sabendose que o vencedor em Braga
jogará os "quartos" com o Madeira SAD no Funchal e do
Dragão sairá o adversário que
receberá o Belenenses.

AGENDA
TAÇA Ci. PO•RTIkr,A.1
ABC-Benflca
15h00. Pav. Flávio 5á Leite
Rõben Maia/Andrè Nunes

1/8 final
TVl24

Arnanhá
1/8 final
FC Porto-Sporting
TVI24/Porto Canal
16h00, Dragão Caixa
Daniel Martins/Roberto Martins
1/4 final
V. Setúbal•Aguas Santas
18h00. Pav Mun. Antoine Veiga
Rui Machado/Bruno Pereira
Póvoa-Marítimo
17h00, Pav. Mun. Póvoa Varzim
Vânia Sá/Marta Sá

O Sporting
tem mais
Taças de
Portugal
(15).
Seguem-se
ABC (12), FC
Porto (7),
Benfica (6).
Belenenses
(4), Aguas
Santas,
Madeira e
Xico (1)
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FUTEBOL - liga Revelação (Sub-23 - 2.'
Fase - Jornada 6) - Descidas - V. Setúbal-Cova Piedade, 2-2.

Juniores B (2.' Fase) - Play-off (Jornada 2)
- Santa Clara-Maritimo, 0-1; Sacavenense-Belenenses, 1-1.

Juniores C (2' Fase) - Play-otf (Jornada 2)
- Santa Clara-Maritimo, 1-3; Gatanha-V.
Guimarães, 1-3.

ANDEBOL - Taça de Portugal (Oitavos de
final) - ABC-Benfica (15).
AUTOMOBILISMO - Grande Prémio da
Austrália - Às 5.10 (madrugada dia 17), prova
a contar para o Mundial de Pilotos de Fórmula
1. no circuito de Melbourne.

BASQUETEBOL - Taça de Portugal (Meias-finais) - Lusitánia-F. C. Porto (15),
Oliveirense-Ovarense (17.30). Jogos na
Portimão Arena.

FUTEBOL - Liga - V. Setúbal-Braga (15.30),
Belenenses-Portlmonense (15.30), V.
Guimarães-BoavIsta (18), F. C. Porto-Marítimo
(20.30).
Liga Pra - Académica-Braga B (11), Leixões-Arouca (15), Benfica B-Penafiel (15), Mafra-Ac. Viseu (15).
Campeonato de Portugal (1.6 Fase) - Série A
- Fale-Gil Vicente (15), Trofense-Chaves
(15), Maria Fonte-Caçador Taipas (20.30).
Série B - Sp. Espinho-Marítimo B (15).
liga Revelação (Sub-23 - 2.' Fase) - Ap.
Campeão - Estoril-Rio Ave (16). Descidas Maritimo-Portimonense (11), Académica-Feirense (11), V. Guimarães-Belenenses (11 CD Gémeos Castro).

Juniores A - 2° Divisão Nacional (2° Fase)
- Descidas - Série A - Merelinense-Barroselas,
Chaves-Bragança. Taipas-Moreirense, Maria
Fonte-Varzim. Série El - Cesarense-Sp.
Lamego, Penafiet-Abambres, Sp. Espinho-Trofense, Padroense-Amarante. Série C Anadia-Sp. Pombal, Naval 1983-Gatanha, Ac.
Viseu-BC Branco. Série D - G. Alcobaça-Portalegrense, Real-Marinhense, Torreense-Louras, Sintrense-Moçarriense. Série E Farense-Linda-a-Velha, Oeiras-Casa Pia,
Pinhalnovense-Olhanense, Jr.nr. Évora-Louletano. Jogos às 15 horas.
A. F. Algarve -1' Divisão (2' Fase) - Ap.
Campeão - Esp. Lagos-11 Esperanças,
Duarteiralmortal,Almancilense-Moricarapachense. Descida - Lusitano VRSA-Guia, Lagoa-Silves. Jogos és 15 horas.
A. F. Porto - Divisão de Elite (1' Fase) Série 2 - Tirsense-Freamunde (21.15).
Divisão de Honra (1' Fase) - Série 1 Felgueiras B-Penafiel B (15).
1' Divisão (1° Fase) - Série 1 - Desp.
Portugal-Lus. Santa Cruz (18.30 - CD
Campanhã). Série 2 - Baião B-Várzea (15),
Aliados 13-Baltar (15), Lousada B-Salvadorense
(15), Penamalor-Lagares (15).
V Divisão (1' Fase) - Série 1 - Pedras
Rubras B-Gervide (15), Frazão-Perafita B (15),
Ferreira-Monte Córdova (15), M. G. Costa-Sobreirense (15 - Bougadense). Série 2 Nevogilde-Varziela (15), Nespereira-Aveleda
(15).
Juniores - 1? Divisão (1? Fase) - Série 1 Foz-Padroense, Canidelo-Boavista, Candal-Balasar, Coimbrões-01. Douro, Leixões-Pedras Rubras (lus. Santa Cruz), Rio Ave-Avintes, Infesta-Laça, Desp Lega Babo-Salgueiros. Série 2 - Marco 09-5. Martinho,
Vila Boa Bispo-Tirsense, Amarante-Sousense,
Aliados-Paredes (13), Lousada-A. Gandra (131,
E. Fárizeres-Gondomar, Sp. Rio Tinto-Felgueiras, P. Ferreira-Nogueirense. Jogos às
15 horas.
Juvenis - 1' Divisão (1' Fase) - Série 1 Leixões-Vila FC (13 - lus. Santa Cruz),
Padroense-Boavista (13), Avintes-Salgueiros
(15). Série 2 - Trofense-Alfenense (15).
Infantis - 1' Divisão (1' Fase) - Série 1 Mala lidador-Boavista, Avintes-Valadares Gaia
(1815), Candal-Rio Ave (17.15), Leça-Varzim
(Mun. Laça Palmeira), E. Fãnzeres-Coimbrões
(13.15), Trofense-Gondomar (13.15), Dragon
Force-Foz (15.30), Grijó-Salgueiros. Série 2 Lixa-Col. Ermesinde, Alfenense-Penafiel,
Paredes-Alpendorada, Calçada Oldrões-Aves,
Barrosas-Aliados, P. Ferreira-Amarante
(13.15), Valonguense-Freamunde, Marco 09-5. Martinho (13.15). Jogos às 15 horas
FUTEBOL FEMININO - Liga - Estoril-FuL
Benfica, Maritimo-Ovarense (16), Boavista-Braga, C. Albergaria-Sporting, Valadares
Gaia-Vilaverdense. Jogos às 15 horas.
FUTSAL - Liga (1' Fase) - Eléctrico-Viseu
2001 (16), Fundão-Rio Ave (16), Benfica-Maticus (16), ()trinta Lombos-Burinhosa
(18.30), L Porto Salvo-Belenenses (19).
HÓQUEI EM PATINS - 1° Divisão Nacional F C. Porto-Sporting (17), Ofiveirense-FIC Braga
(17.30), OeIras-Turguel (18), Benfica-Oguei
Barcelos (18), Sp. Tomar-Marinhense (18).
Paço de Arcos-Riba D'Ave (20), Juv. Viana-AD
Valongo (21.30).
RÂGUEBI - Europe Trophy - Suiça-Portugal
(14).
VOLEIBOL - Taça de Portugal (Final 4) Meias-finais - F. Bastardo-Sporting (15),
Benfica-Ac. S. Mamde (18). Jogos no pav.
Mun. Sines.
Divisão de Elite - Série dos Últimos - Ac.
Espinho-Caldas (18). Clube K-Leixões (15), VC
Viana-Castelo Viana (18).
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Clássico com
vista para os
quartos de final
VIU17, VA I
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Valentim Ghionea e Fábio Magalhães em ação

Final antecipada, com dragões
e leões em confronto. Benfica tenta
apuramento em casa do ABC
Após terem dominado a fase regular do campeonato, F. C. Porto e Sporting medem forças nos oitavos de final da Taça de Portugal. O duelo de gigantes
acontece no Dragão Caixa
[amanhã, 16 horas] e será a
terceira vez que azuis e
brancos e bicampeões nacionais se vão defrontar na
presente temporada. Nos
dois confrontos anteriores,
ambos para a fase regular do
campeonato, os leões levaram sempre a melhor, tendo ganho por 31-28 no Dragão Caixa e 26-23 no Pavilhão João Rocha. Agora está
em jogo o acesso aos quartos
de final da Taça de Portugal,
sendo que quem vencer vai
ter como adversário o Belenenses.
Do lado do F. C. Porto, a
confiança é muita, embora
o Sporting também não baixe a guarda, apesar de ter levado a melhor nos duelos
desta época. "Conseguimos
sair vitoriosos dos dois confrontos que tivemos com o
F. C. Porto, mas a Taça de
Portugal tem características
completamente diferentes.
É a eliminar, é só um jogo

em que temos de dar tudo
porque queremos passar à
fase seguinte", revelou o
pivõ Luís Frade.
ÁGUIAS JOGAM EM BRAGA

Além do F. C. Porto-Sporting, o sorteio dos oitavos
de final ditou outro clássico do andebol luso na Taça
de Portugal, com o ABC a
receber o Benfica (hoje, 15
horas), num duelo entre os
clubes que conquistaram a
competição nas últimas
duas temporadas.
Os minhotos, após terem
falhado o acesso ao grupo
A do campeonato, pretendem redimir-se na Taça de
Portugal, pelo que apontam ao triunfo diante das
águias, atuais detentoras
do troféu. No entanto, os
encarnados têm o objetivo
de voltar a vencer a competição e pretendem dar
seguimento aos bons resultados na cidade dos arcebispos, onde ganham há
três jogos consecutivos,
dois na época transata e
um já esta época. Quem levar a melhor no duelo no
Minho, vai defrontar o
Madeira SAD • A.G.
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FC Porto e Sporting
em final antecipada
©Bem que se pode considerar
uma final antecipada o jogo de
amanhã (16h00) entre o FC Porto e o Sporting, em clássico no
Dragão Caixa a contar para os oitavos-de- final da Taça de Portugal. As duas equipas terminaram
a par na fase regular do campeonato, pelo que o clássico é um
tira- teimas que vai deixar um dos
favoritospelo caminho.
O treinador do FC Porto,
Magnus Andersson, comunga do
que foi escrito: "São talvez as
duas melhores equipas em Portugal neste momento, ficámos
desapontados com as derrotas
averbadas na fase regular do
campeonato, mas sendo humildes poderemos vingar-nos. Somos FC Porto e queremos ganhar, assim como °Sporting. Espero um bom jogo."
O pivô do Sporting, Luís Frade,
está precavido: "Conseguimos
sair vitoriosos dos dois confrontos que tivemos com o FC Porto

TAÇA DE PORTUGAL
OITAVOS-DE-FINAL

ABC-Benfica
FC Porto-Sporting

iSho o
amanhã

OUARTOS•DE•FINAL

amanhã
Póvoa-Marítimo
V. Setúbal-Águas Santas amanhã
Madeira SAD-ABC ou Benfica 3 abril
3 abril
FCP ou SCP-Belenenses

na fase regular, mas a Taça tem
características diferentes. É aeli
minar e temos de dar tudo porque queremos passar."
Benfica defende troféu
No outro jogo dos oitavos-de-final, o ABC recebe o Benfica, detentor do troféu. O lateral das
águias, Belone Moreira, confia:
"E um adversário que conhecemos bem para preparar e identificar quais são as suas lacunas e os
pontos fortes. Vai ser um jogo
muito bem disputado, com casa
cheia. Estamos ansiosos." o A.R.
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Andebol/Cabo Verde. Seleção de sub-18 prepara-se para Trophy Challenge. Santiago
domina convocados
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Cabo Verde vai participar no Challenge Trophy com as seleções femininas de sub-18 e sub-16.
A seleção cabo-verdiana de andebol feminina em sub-18 concentra-se a 20 do corrente, nas
instalações do Estádio Nacional, para os trabalhos do "Challenge Trophy 2019", a ser disputado de 31
de março a 04 de abril, na Mauritânia.
A equipa técnica, composta por Jean Pierre Spencer e Arlindo da Luz, selecionou 14 atletas em
representação das regiões desportivas de Santiago Sul, São Vicente, Santo Antão e Santiago Norte.
Cabo Verde vai participar nesta edição do Challenge Trophy com as seleções femininas de sub-18 e
sub-16 da modalidade.
A lista das convocadas:
Santiago Sul: Isandra Semedo e Kiara Tavares (Desportivo da Praia), Iliana Cardoso (Seven Stars),
Nadine de Pina (Seven Stars), Liliana Cardoso (Seven Stars da Praia).
Santiago Norte: Mayra Almeida (Graciosa do Tarrafal), Ruty Cabral (SOS, Assomada), Queveline
Sanches (ADRC Picos), Ruth da Veiga (Tabanka, Tarrafal), Ivanilda Semedo (ADRC Picos).
Santo Antão: Delgado Mirian (Super Estrelas) Leandra Rodrigues (Super Estrelas), Belamin Simone
Miranda (Super Estrelas de Santo Antão),
São Vicente: Suelen Gomes (Batuque, São Vicente).
Treinadores: Jean Pierre Spencer, Liceu Ludjero Lima (São Vicente) e Arlindo da Luz, Super Estrelas
de Santo Antão
Newsletter Receba o melhor do SAPO Desporto. Diariamente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Notificações SAPO Desporto sempre consigo. Vão vir "charters" de notificações. Subscrever Na sua
rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
Sportinforma / Inforpress
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ABC, Benfica, FC Porto e Sporting lutam por vagas nos quartos da Taça
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Este fim de semana é marcado pela Taça de Portugal. Póvoa AC x Marítimo e V.Setúbal x Águas
Santas abrem os quartos de final, enquanto ABC x Benfica e FC Porto x Sporting fecham os oitavos de
final.
Em declarações aos canais dos clubes e da Federação de Andebol de Portugal, vários elementos de
ABC, Benfica, Sporting e FC Porto anteviram estas 'finais antecipadas' dos oitavos.
FC Porto x Sporting
É certo que um dos candidatos ao título de campeão nacional vai ficar pelos oitavos de final da Taça
de Portugal. Terminada a Fase Regular do Andebol 1, o Sporting visita o Dragão Caixa, onde vai
enfrentar o FC Porto. Este é também um embate entre duas equipas que têm estado muito bem no
plano internacional: os leões na Liga dos Campeões e os dragões na Taça EHF.
Rui Silva: É fácil desligar o chip das competições europeias, mas temos de saber gerir o esforço.
Temos de nos focar a 100% neste encontro, apesar de ser um jogo a eliminar e contra um adversário
que também procura a conquista da Taça de Portugal
Carlos Carneiro: A nossa cabeça está no jogo com o FC Porto, não na Liga dos Campeões. Este
calendário é fruto do nosso trabalho, faz parte de uma equipa que quer vencer e para isso é preciso
estar preparado, física e mentalmente. (...) A final da temporada passada foi a mais marcante pela
negativa, pois impediu-nos de conquistar a dobradinha
ABC x Benfica
©Federação de Andebol de Portugal/PhotoReport.InApós ter falhado o apuramento para o Grupo A do
Andebol 1, o ABC vira-se agora para a Taça de Portugal, onde vai medir forças com o Benfica. Os
encarnados, atuais detentores da Taça, vão discutir com os bracarenses uma vaga nos quartos de
final, onde está à espera... o Madeira SAD.
Jorge Rito: Até ao final da época, é uma das poucas oportunidades que vamos ter para enfrentar uma
das grandes equipas portuguesas. Sabendo que é um jogo a eliminar, estamos perfeitamente
conscientes desse objetivo. Queremos fazer um bom jogo e jogar de forma descomplexada
Belone Moreira: Esta época, já tivemos jogos suficientes para poder preparar e identificar as suas
lacunas e pontos fortes dp ABC. A época regular correu-lhes menos bem, contudo este jogo permitelhes sonhar na Taça, um dos seus objetivos, mas também é um dos nossos objetivos. Queremos
entrar bem, concentrados, sem cometer erros, fazer o nosso trabalho e sair com a vitória
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
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