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Dragões têm mais um guardião 

Thomas Bauer, 32 anos, estava no Orendal 

--> FC Porto anunciou contrata-
ção de internacional austríaco 
para a baliza 

O FC Porto tem mais um guar-
da-redes no plantel. O clube anun-
ciou a contratação do internacio-
nal austríaco Thomas Bauer, de 32 
anos e 1,92 m, até ao final da épo-
ca. O guardião representava o OIF 
Arendal, da Noruega, e não escon-
deu a satisfação com a mudança. 

«Esperei o verão inteiro por uma 
oportunidade como esta. Cheguei a 
um grande clube mundial  , com mui-
tos adeptos, por isso só posso estar fe- 

liz. Conheço o clube e sei que temos 
uma excelente equipa, comum gran-
de projeto, no qual o grande objeti-
vo é o campeonato. Vamos lutar para 
sermos campeões e para conseguir-
mos um lugar na fase de grupo da 
Taça EHF», disse, em declarações ao 
site do FC Porto, onde se junta a Hu-
go Laurentino e Alfredo Quintana 
como opções para a baliza. 

«Chego ao FC Porto com máxi-
ma ambição e motivação. Sinto-
-me honrado por ter sido escolhi-
do», acrescentou Bauer, que estará 
às ordens do técnico Magnus An-
dersson. 
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Valentin Ghionea foi o melhor marcador dos leões, com oito golos apontados 

SPORTING • BENFICA 

ANDEBOL — ANDEBOL 1— 6f JORNADA 

Pavilhão João Rocha, 
em Lisboa 

A figura 

YALENTIN 
GHIONEA 
(SPORTING) 

Foi o melhor marcador dos leões, 
com oito golos, mas mais importante foi 
concretizar em momentos importan-
tes para a equipa se manter na luta. 
Marcou para os 20-21de livre de 7 m na 
altura decisiva em que o Sporting es-
tava a tentar ganhar vantagem. 

modallabola.pt  

4,/ ,'05' MAIS DESPORTO 

Leões rugem melhor no fim 
Sporting esteve em desvantagem até faltarem cinco minutos para o final do primeiro dérbi do campeonato o Triunfo 
por um golo e festa emotiva no Pavilhão João Rocha o Benfica continua a acreditar que tem equipa para ser campeão 

CARLA CARRICO/ASF 

10 INTERVALO 14 
Aljosa Cudic (GR) Borko Ristovski (GR) 
Mate] Asanin (GR) Hugo Figueira (GR)  
Matevz Skok (GR) Miguel Espinha (GR)  
Pedro Valdés (2) Davide Carvalho 
Edmilson Araújo (3) Pedro Marques (3) 
Carlos Ruesga (2) João Pais (1)  
Frankis Carol (3) Kévynn Nyokas (2)  
Tiago Rocha (1) Belone Moreira (9) 
Carlos Carneiro Paulo Moreno (1) 
Fábio Chiuffa (3) Ricardo Pesqueira (1)  
Valentin Ghionea (8) Arthur Patrianova  
Ivan Nikcevic (2) Carlos Martins (1) 
Luís Frade Nuno Pereira (4) 
Pedro Solha Alexandre Cavalcanti (1)  
Neven Stjepanovic Fábio Vidrago  
Gonçalo Grácio Ales Silva 

CARLOS RESENDE 

ÁRBITROS 

Mário Coutinho e Ramiro Silva 

 

HUGO CANELA 

 

Por 

SOFIA COELHO 

U
M pavilhão com muitos 
lugares vazios, mas com 
grande apoio à equipa da 
casa, recebeu o primei-
ro dérbi do campeonato, 

sob olhar atento do presidente do 
Sporting, Frederico Varandas, e 
com os lesionados Cláudio Pedro-
so e Bosko Bjelanovic na tribuna. 
Os dois abraçaram-se após a emo-
ção dos últimos 10 minutos, nos 
quais os leões recuperaram de uma 
desvantagem de 18-21 para o 
triunfo por 24-23 frente ao Benfi-
ca, que sofreu a primeira derrota. 

Em campo, a festa foi verde e 
branca, depois de uma 2.ª parte 
em que o Sporting tentou impor 
maior intensidade para recuperar 
da desvantagem de 10-14 com que  

tinha ido para o descanso. Mais 
casos disciplinares. e maior indis-
ciplina entre a claque leonina, que 
levou à interrupção do jogo ainda 
antes dos 20 minutos do 2.º tem-
po — um dos adeptos terá cuspido 
para o árbitro, além de serem ati- 

Têm a palavra 

radas moedas de pequeno valor 
para o campo. Carlos Galambas, 
diretor do andebol do Sporting, 
tentou acalmar os adeptos e a po-
licia posicionou-se junto às ban-
cadas para evitar novos incidentes. 

Numa l. parte mais tática e com 
ambas as equipas a apostarem na 
defesa, o Benfica foi o primeiro a 
marcar. Os rivais mantiveram-se 
colados até aos 8-8 (empate feito 
pelo leão Valentin Ghionea), altura 
em que os encarnados conseguiram 
afastar-se no marcador para chega-
rem ao intervalo em vantagem (10-
-14). Ghionea já somava quatro go-
los e foi o primeiro a marcar no 
regresso após os descanso, mas os  

leões não conseguiam passar para a 
frente, enquanto a águia Belone Mo-
reira continuava como o elemento 
mais concretizador dos visitantes. Os 
guarda-redes iam brilhando, com 
defesas aplaudidas — mais as do leão 
Cudic, já que os adeptos encarnados 
não seriam mais de 40. Com  as ex-
clusões de Kevynn Nyokas e Davi-
de Carvalho, o Benfica ficou com 
quatro jogadores em campo, além do 
guardião Borko Ristovski, e os leões 
aproveitaram. Chiuffa fez o 19-21, 
Ghionea o 20-21, logo seguido de 
Chiliffa, a empatar (21-21), quando 
restavam 5 minutos de jogo. A emo-
ção e os gritos aumentavam. Belo-
ne Moreira ainda marcou mais dois  

golos de livre de 7 metros (21-22 e 
23-23), mas os leões também fo-
ram concretizando — Tiago Rocha 
fez o 22-22, Valdés o 23-22 e Rues-
ga o 24-23 que permaneceria no 
marcador, depois de Cavalcanti 
(Benfica) ter falhado um livre dire-
to já com o tempo esgotado. 

O Sporting é a única equipa sem 
derrotas e volta a jogar já no sábado, 
para a Liga dos Campeões, sem Ed-
milson Araújo, que saiu lesionado 
deste encontro. 

«De dia para dia estamos mais 
desgastados, mas a parte mental é 
decisiva. O Nevan IStjepanovichá po-
derá jogar no sábado», disse o téc-
nico Hugo Canela. 

FOCADOS 

Todos os jogos entre candidatos 
são difíceis. Foi um jogo de campeões. 
Começámos a perder cedo e 
recuperámos. A equipa quer ganhar e ser 
campeã. Lutou, às vezes mais com 
coração do que cabeça. Os jogadores 
estão desgastados, mas com ânimo 
fantástico. O que fez a diferença foi o foco 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

CANDIDATOS 

Marcar 9 golos na 2.' parte é mau, 
mas mantivemos o equilíbrio. Houve um 
momento decisivo, depois de estarmos 
a ganhar por 21-18: com as exclusões, 
ficámos com 4. Não há vitórias morais, 
mas estou ainda mais convencido de 
que somos candidatos ao título. Temos 
equipa para ser campeões 

CARLOS RESENDE 
Treinador do Benfica 
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ANDEBOL-FC PORTO 

REFORÇO 
O guarda-redes de an-
debol austríaco Tho-
mas Bauer, de 32 anos, 
é o mais recente reforço 
da equipa do FC Porto, 
treinada pelo sueco 
Magnus Andersson. 
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ANDEBOL 

SPORTING-BENFICA 
O Sporting venceu ontem o Benfica (24-23) em 
jogo da 6a jornada do Campeonato Nacional de 
andebol, realizado no Pavilhão João Rocha, em 
Lisboa. O Sporting ficou a um ponto do Benfica 
(líder da classificação), mas tem menos um jogo. 
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111 A equipa de vete-
ranos da Académica de 
Coimbra (AAC) deslocou-
-se a León (Espanha), para 
disputar o torneio inter-
nacional de San Froilan, 
conquistando o 3.º lugar 
entre as 12 equipas parti-
cipantes. 

A formação academista 
venceu o seu grupo (duas 
vitórias), claudicando 
depois nas meias-finais, 
contra o Tela Santander 
(equipa com jogadores 
alguns anos mais “novos”, 
o que acabou por fazer a 
diferença no ritmo e dis-

cernimento). No entanto, 
os jogadores de Coimbra 
conseguiram um dos me-
lhores resultados desde 
que voltaram à atividade 
há seis anos atrás.

Iniciados perdem na estreia
Já, a nível nacional, os 

iniciados da AAC tiveram 
o seu primeiro embate 
oficial, recebendo o Vaca-
riça para o Campeonato 
Regional, tendo sido der-
rotados por 18-33.

Os estudantes tiveram 
uma entrada em jogo algo 
nervosa, registando um 

desnível inicial que nunca 
conseguiram recuperar. A 
Académica ainda chegou 
a uma diferença de três 
golos na 2.ª parte, mas 
rapidamente deixou o 
adversário “fugir” no mar-
cador, revelando dificul-
dades de entrosamento, 
precipitação no ataque e 
uma defesa que não im-
pediu as movimentações 
atacantes. 

Os iniciados estudantis 
deslocam-se agora ao ter-
reno do Águeda, em jogo 
marcado para amanhã, às 
15H00.

Andebol Veteranos da Académica 
em 3.º no Torneio de San Froilan

Andebol -AAC

Veteranos da Académica subiram ao pódio em Espanha
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Margarida Temtem regressa após concluir a formação universitária. 

Margarida e Carolina 
reforçam Madeira SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A equipa de seniores femininos 
do Madeira Andebol SAD conta, 
a partir desta semana, com mais 
dois reforços: as jogadoras ma-
deirenses Margarida Temtem e 
Carolina Rodrigues. 

Duas jovens que regressam à 
competição depois de terem 
concluído a universidade. 

Margarida Tentem é médica e 
anteriormente foi jogadora do 
Madeira Andebol SAD e do Club 
Sports Madeira. Quanto a Caro-
lina Rodrigues, também passou 
pelo CS Madeira, onde fez a sua 
formação como jogadora. 

De referir que ambas as joga-
dores representaram Portugal 
nas mais diversas selecções jo-
vens, bem como na selecção A 
feminina. 
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José paulo Lopes, João Peixoto e Tânia Barros representam Portugal em Buenos aires

Três atletas do SC Braga e um do ABC
nos Jogos Olímpicos da Juventude

 Luís Filipe Silva

t
rês atletas do Spor-
ting de Braga e um 
do ABC vão defen-
der as cores de Por-

tugal nos Jogos Olímpicos 
da Juventude que se dis-
putam a partir do próxi-
mo sábado até ao dia 18 
de outubro. Os três des-
portistas integraram a 
comitiva que rumou à 
Argentina.

O nadador José Paulo 
Lopes é uma das estrelas do 
Sporting de Braga e nesta 
competição, vai competir  
nos 800 metros livres, 400 
metros livres e 200 metros 
estilos e é candidato a che-
gar às meias-finais. 

No atletismo, João Pei-
xoto é outro dos represen-

tantes do Sporting de Bra-
ga. Com uma medalha de 
bronze no Europeu de Ju-
venis, alcançada recente-
mente, o jovem atleta vai 
correr os 800 metros e 
tem como meta  alcançar 
um lugar na final.

Já Tânia Barros vai re-

José Paulo Lopes, Tânia Barros e Nuno Brito participam nos jogos

presentar Portugal na mo-
dalidade de Karaté prova 
de Kumite -53kg.

Os Jogos Olímpicos da 
Juventude começam a ser 
disputados no próximo 
sábado, em Buenos Aires, 
e prolongam-se até ao dia 
18 de outubro e Portugal 

participa com 41 atletas, 
entre os 15 e 18 anos, de 
12 modalidades diferentes.

Nuno Brito
no andebol de praia
 O andebolista Nuno Bri-
to (ABC) foi para a seleção 
de Portugal de andebol de 

praia de sub-18 que vai 
competir nos Jogos Olím-
picos da Juventude.

Nuno Brito tem 18 anos 
e pratica andebol indoor 
há cinco anos no ABC e há 
três que se iniciou na ver-
tente de praia ao serviço 
dos AD Raccoons d'Areia 

de Leiria.
A seleção de andebol de 

praia entra em competi-
ção de 8 a 13 de outubro.

Portugal integra o Gru-
po B, juntamente com a 
Argentina (equipa anfi-
triã), Itália, Paraguai, Mau-
rícias e Croácia. 

D
R

D
R

D
R

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 8,13 x 7,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77045792 04-10-2018
andebol

Sporting venceu
Benfica
O Sporting recebeu e venceu, ontem, o Benfi-
ca, por 24-23, em encontro da sexta jornada do 
campeonato de andebol, e reduziu para um pon-
to a distância que separa as equipas no topo da 
classificação, e com menos um jogo que os "en-
carnados". Carlos Ruesga, com um golo mesmo 
ao 'cair do pano', deu o triunfo ao Sporting, que 
assim ascendeu ao segundo lugar, agora com 18 
pontos, menos um do que o líder Benfica (mais 
um jogo), fazendo cair o FC Porto para tercei-
ro, com 16.
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A9 Carlos Ruesga dá triunfo ao Sporting na receção ao Benfica no nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2018

Meio: Impala Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6cb21de4

 
3 Out 2018 | 22:30
 
Desporto
     3 Out 2018 | 22:30
 
O andebolista Carlos Ruesga deu hoje a vitória ao Sporting diante do Benfica 24-23, com um golo
mesmo ao 'cair do pano', em jogo da sexta jornada da fase regular do campeonato nacional.
 
Com este resultado, o Sporting ascende ao segundo lugar, agora com 18 pontos, menos um do que o
líder Benfica (mais um jogo), fazendo cair o FC Porto para terceiro, com 16. Os comandados de Hugo
Canela, a defender o bicampeonato, entraram melhor no jogo, cometendo menos erros no processo
ofensivo e na finalização, embora o guarda-redes do Benfica Borko Ristovski tenha conseguido
defender algumas tentativas. Do lado dos 'encarnados' a pecha estava no capítulo da finalização, já
que, por várias vezes, conseguiram aparecer em superioridade junto da área 'leonina', contudo Aljosa
Cudic puxou dos galões e tudo fez para que o Benfica não passasse para a frente do marcador, algo
que só aconteceu aos 17 minutos e durou poucos segundos, já que na resposta Valentin Ghionea fez o
7-7. Num jogo em que a tática imperou sobre o espetáculo, a espaços o 'leão' Carlos Ruesga ia dando
toques de 'magia', como passes por baixo das suas próprias pernas, mas, a partir do minuto 20, os
comandados de Carlos Resende passaram de vez para a frente do marcador (9-8) chegando ao
intervalo a vencer por 14-10. No regresso para o segundo tempo, Hugo Canela fez correções, o bloco
apresentou-se mais compacto, a equipa passou a jogar em ataque organizado, o que obrigou o
Benfica a ser, por um lado, mais criterioso nas saídas para os lances de golo, e, por outro, apostar na
posse de bola, contudo o Sporting foi reduzindo o marcador até chegar a apenas um golo de
desvantagem (21-20), muito por 'culpa' de Valentin Ghionea (melhor marcador do Sporting com oito
golos). Nesta fase e numa altura em que tinha dois jogadores a menos, o Benfica abdicou do guarda-
redes, estratégia que não teve efeitos práticos. Foi já a jogar contra sete elementos que Fábio Chiuffa
igualou o encontro (21-21), dando toda a incerteza no marcador na ponta final do jogo, uma vez que
faltavam apenas cinco minutos para jogar. O Benfica não soube aguentar a pressão e acabou por
claudicar na ponta final quando Carlos Ruesga 'selou' o resultado (24-23), depois de Pedro Valdes ter
colocado os 'leões' na condição de vencedores e o benfiquista, melhor marcador do encontro com nove
golos, Belone Moreira ter conseguido igualar (23-23) num livre de sete metros.  Jogo realizado no
pavilhão João Rocha, em Lisboa. Sporting - Benfica, 24-23. Ao intervalo: 10-14.   Sob arbitragem de
Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram:  - Sporting (24): Aljosa Cudic,
Pedro Valdes (2), Edmilson Araújo (3), Frankis Carol (3), Carlos Carneiro, Valentin Ghionea (8), Ivan
Nikcevic (2), Matej Asanin, Carlos Ruesga (2), Tiago Rocha (1), Fábio Chiuffa (3), Luís Frade e Matevz
Skok.  Treinador: Hugo Canela.  - Benfica (23): Borko Ristovski, Pedro Seabra (3), João Pais (1),
Belone Moreira (9), Paulo Moreno (1), Carlos Martins (1), Alexandre Cavalcanti (1), Davide Carvalho,
Kéynn Niokas (2), Ricardo Pesqueira (1), Arthur Patrianova, Nuno Grilo (4), Fábio Vidrago e Ales Silva.
Treinador: Carlos Resende.   Marcha no marcador: 2-1, (05 minutos), 4-3 (10), 6-5, (15), 8-8 (20), 9-
12 (25), 10-14 (intervalo), 13-16 (35), 16-18 (40), 17-18 (45), 17-20 (50), 20-21 (55) e 24-23
(final). Assistência: 2.065 espetadores. 
CYP // VR
 CYP // VR By Impala News / Lusa
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BEATRIZ SOUSA (Madeira Andebol SAD) 
ISABEL GÓIS (Madeira Andebol SAD) 
GUILHERME ZACARIAS (B. Perestrelo) 
MIGUEL MENESES (Infante D. Henrique) 
JOÃO PINTO (Infante D. Henrique) 
GUILHERME TAVARES (CE Levada) 
DIOGO ALVES (Marítimo) 
ROSA GONÇALVES (Sports Madeira) 
FILIPA CORREIA (Madeira Andebol SAD) 
MARIANA SOUSA (Madeira Andebol SAD) 

S
ão 10 os andebolistas que 
saíram da Região para 
campeonatos nacionais e 

no estrangeiro. 
A qualidade excelente que 

os clubes têm evidenciado 
tem chamado a atenção dos 
departamentos de scouters 
dos clubes grandes e de mé- 
dia dimensão, transformando 
o andebol da Madeira num 
grande viveiro. 

Outro aspeto de grande 
realce é que surgem clubes 
formadores de pequena di- 
mensão - com o devido res- 
peito - a trabalhar ao nível 
dos grandes. 

Não é necessário passar 
para o clube de maior di- 
mensão para chegar à ribalta. 
Eis os atletas que deram o 
salto. 

> Clermont Auvergne (França) 
> SV Union Halle (Alemanha) 
> Sporting CP 
> Sporting CP 
> Sporting CP 
> SL Benfica 
> FC Gaia 
> ABC de Braga 
> Benfica 
> SIR 1.°- Maio 

MADEIRA: viveiro 

de andebolistas 

A procura da 'ribalta' internacional 
A\DEBOL 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

A jovem Beatriz Sousa, 
que despontou no CS 
Madeira e no Madeira 
SAD, enfrenta a primeira 
experiência no 
estrangeiro, alimentando 
a ambição de singrar no 

rno 
 plano internacional. ‘ ,s-,- . 

Beatriz Sousa evoluiu no Madeira SAD e 'aventura-se' agora em França. 

mas aulas por videoconferência e 
os testes são feitos através dum 

sistema online. Entre os vários 
assuntos que falou, e que 
nos impressionou, desta- 
ca-se a forma como de- 
monstrou a personalidade 

competitiva impressionan- 
te, onde a ambição e maturi- 

dade podem contribuir para trilhar 
o futuro com sucesso. 

Solicitada a explicar porque tro- 
cou a 1.4  divisão portuguesa por 
uma terceira francesa, afirmou 
prontamente. 

"Este escalão é mais competitivo 
que a nossa 14  divisão. Tem um ní- 
vel de andebol elevadíssimo, alta 
competitividade no campeonato e 
também porque pretendia, com- 
petir e experimentar outros cam- 
peonatos mais exigentes para poder 
evoluir e consolidar noutros pata- 
mares". 

Questionada sobre o que encon- 
trou em França, as dificuldades 
em deixar a família e o ambiente 
totalmente diferente foram alguns 

"Só tivemos de apoiar pois era o sonho da Beatriz" 

Nélia Sousa, a mãe de Beatriz Como qualquer mãe, tenho orgu-  contacto. Por exemplo, sei que 
Sousa, admitiu que não foi fácil lho", disse. está em viagem de regresso de 
aceitar inicialmente a aposta da Quando surgiu a possibilidade Portugal onde jogou pela sele- 
filha, mas depois tornou-se natu-  de ir para França, Nélia Sousa ção", adiantou, com ar feliz. 
ral o apoio à sua 'pupila'. 'declarou' logo o seu apoio. "Só "Nem sempre é fácil estar- 

"A Beatriz é exemplar. Em tive de apoiar pois percebi que era mos distantes, mas também 
tudo o que participa é para evo-  um dos seus grandes sonhos e temos o direito de dar aquilo que 
luir, pois é muito empenhada e perante um comportamento ela sempre pretendeu, que era 
dedicada. Na escola é exemplar, exemplar não tive outra solução. jogar numa grande competição", 
no desporto também e ainda fre-  Nós falamos sempre. Sei tudo o concluiu a mãe da atleta, disponí- 
quentava a Academia de Línguas. que faz e estamos sempre em vel e feliz pelo sucesso da filha. 

entraves. 
"No desporto é importante saber 

fazer opções. Claro que não foi fácil 
deixar o conforto dos meus pais, 
mas aqui no clube há mais duas 
portuguesas Jéssica Ferreira e Cris- 
tiana Morgado que me dão apoio. 
Neste primeiro ano vai ser impor- 
tante, pois é o de adaptação. Claro 
que gostaria de permanecer e evo- 
luir neste campeonato", salientou 
a andebolista madeirense acabada 
de regressar da seleção nacional. 

Beatriz é considerada por muitos 
uma atleta completa, mas para sa- 
bermos qual a posição em que está 
mais confortável em campo, clari- 
ficou. 

"Sou lateral ou ponta direita, pois 
sou destro ao nível da execução. 
Tanto defendo como vou à primeira 
linha para o remate". No que respeita 
à alta competição, Beatriz tem ídolos 
como qualquer jovem atleta e adian- 
tou que "há algumas que admiro 
muito. Especialmente as nórdicas, 
a norueguesa Nora Mork e a portu- 
guesa Erica Tavares. Curiosamente 
ambas estão lesionadas mas são 
muito importante nos seus clubes 
como nas seleções nacionais" real- 
çou, concluindo que "gostaria que 
a competição portuguesa, especial- 
mente a 1.4  divisão fosse mais com- 
petitiva e equilibrada entre os clubes. 
Desde há muito são só dois a lutar 
pelo título. No entanto, o trabalho 
dos clubes tem sido muito bom pela 
quantidade de atletas que estão a 
jogar no estrangeiro" concluiu Bea- 
triz Sousa quando se preparava para 
mais um treino após ter chegado 
da Seleção Nacional. 

3 
 eatriz Sousa é um nome co-
nhecido do andebol madei-
rense e começa a destacar-
se em França. Há poucos 
dias comemorou 17 anos e 

sendo uma das mais novas atletas 
do Clermont Auvergne Metrópole, 
que disputa o terceiro escalão das 
competições nacionais em França, 
participou nas três jornadas e teve 
um contributo importante na sua 
equipa. 

Nasceu para o andebol no Sports 
Madeira, passou uma temporada 
no Madeira SAD e foi internacional 
em todos os escalões. Apesar de 
residir em França, é aluna da Escola 
Francisco Franco e assiste a algu- 

Andebol define objetivos para 2018-19 
Após o sucesso que tem sido a prioridades. O caminho passa 
formação nos últimos anos na por organizar vários eventos, 
Região, a Associação de Andebol com destaque para o Torneio 
da Madeira aposta fortemente Aniversário, o Mega Festand, um 
num trabalho de continuidade de torneio de andebol de praia no 
forma a aumentar o número de Porto Santo, entre outros. Já ao 
clubes fora do Funchal, criando nível do enquadramento técnico, 
condições para o aumento de dar continuidade à formação 
praticantes especialmente nos com o 28.' Clinic e vários cursos 
escalões mais baixos, incenti- e estágios. Na Região existem 8 
vando o aparecimento de novos treinadores de Grau I, 7 de Grau 
agentes desportivos nas diver- II, 23 de III e 5 de 'master coach'. 
sas áreas: árbitros, treinadores e Neste âmbito, a aposta vai dar 
dirigentes. mais qualidade ao enquadra- 
Ao nível da promoção da moda- mento desportivo com especial 
lidade, manter as variantes atenção ao número de pratican- 
competitiva, formativa e de tes, ao nível estrutural dos clu- 
lazer, garantir a qualidade orga- bes e os resultados obtidos em 
nizativa e estimular a prática da competições de clubes e sele- 
modalidade a diversos níveis são ções. 
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Beatriz Sousa 
tenta a sorte 
em França 
Jogadora de andebol troca 
o Madeira SAD por uma 
experiência no estrangeiro. 
pág. 34 
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Ricardo Pesqueira e Alexandre Cavalcanti tentam impedir a ação de Carlos Ruesga 

Na segunda parte, o Sporting 
acelerou o ritmo, mas as difi-
culdades para superar o guar-
da-redes do Benfíca, Borko 
Ristovski, continuaram asub-
sistir, até ao momento em que 
duas exclusões consecutivas 

dos encarnados precipitaram 
a reação verde e branca. Em 
superioridade numérica, o 
Sporting chegou ao empate 
(21-21) e, nos últimos minu-
tos, já com o pavilhão João 
Rocha a ferver,Valdés fez o 23- 

Ghionea 

JOGO 
GRANDE E EM BRAGA 
Com duas partidas já 
realizadas, ficam a faltar 
cinco, no sábado, para fechar 
as contas da sexta jornada. 
Dessas, destaque para o 
encontro entre ABC e Águas 
Santas, em Braga, a partir das 
17h30, numa partida que já 
se tomou urna espécie de 
clássico da modalidade. O 
Boa Hora-Madeira também é 
interessante. — R.G. 

ANDEBOL 1 

Sporting-Benfica 24-23 

ANTEONTEM 
Arsenal-FC Porto 20-50 

SÁBADO, 01406/10 
Fermentões-BeIenenses (181100) 
Boa Hora-Madeira SAD (18h00) 
Avanca-ISMAI (18h00) 
Sporting da Horta-AC Fafe(211100) 
ABC-AguasSantas(17h30) 

J v D M-5 P 
1.° Benfica 7 6 O 1 216153 19 
2.° Sporting 6 6 o O 187-144 18 
3.° FC Porto 6 5 o 1 224-124 16 
4.° AguasSantas 5 4 o 1 152176 13 
5.° Belenenses 5 4 o 1 144-118 13 
6.° ABC 5 3 

7 o 

o 2 132.121 11 
7.° Madeira SAD 5 3 0 2 128.119 11 
8.° Boa Hora 5 2 o 3 122-159 9 
9.° AC Fafe 5 2 o 3 130.136 9 
10.° Sp. Horta 5 1 o 4 126153 7 
11.°Arsenal o 7 149.251 7 
12.° ISMAI 5 1 0 4 115-127 7 
13.° Avanca 5 1 0 4 118.151 7 
14.° Fermentões 5 0 0 5 95-156 5 

Dia 10/10: FC Porto-S. Horta (20h30). 
ISMAI-Sporting (21h00): Dia 13/10: 
Belenenses-Aguas Santas (15h00); 
Madeira-Avanca (17h00). Ferment8es-
Boa Hora (181100). Fafe-ABC (18h00). Já 
rp.alizado: Benflca-Arsenal (40-18) 

SPORTING 
=FICA 
Pavilhão loàoRocha 

Árbitros: Mario Coutinho e Ramiro Silva 
(AA Aveiro) 

SPORTING BENFICA 

Allosa Cu& Gr Bodo Ristovski Gr 

MatejAsanin Gr PedroSeabra 3 

Matevz Skok Gr João Pais 1 

Pedro ~és 2 Beione Moreira 9 

Edmilson Araújo 3 Paulo Moreno 1 

FrankisCarol 3 Carlos Martins 1 

Canos Carneiro - Alexandre Cavalcantl 1 

Valentin Ghlonea 8 Arthur Patrianova - 

Ivan Nikcevic 2 Ricardo Pesqueira 1 

Carlos Ruesga 2 NunoGrlio 4 

Tiago Rocha 1 Kévynn Niokas 2 

Luis Frade Davide Carvalho 

Fabio Chluffa 3 Fábio VidJago 

Pedro Solha nj Ales Sihra 

Neven Stjepanovic nj Hugo Figueira Gr/nj 

Gonçalo Grado nj Miguel Espinha Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Hugo Canela Carlos Resende 

Ao Intervalo 10-14 

Marcha.05" 2-1,10'4-3 .15' 6-5, 20', 7-8, 

2S' 8-12,30' 10-14, 35' 13-16, 40' 15-18, 
45'17-18, 50' 17-20, 55'20-21, 60'24-23 

3 EXCLUSÕES 6 

VERMELHOS 

1-3 7 METROS 5-7 

SANDROBAGUUHO 
• 4111 O Sporting arrancou um 
triunfo a ferros sobre o Benfi-
ca, por 24-23, e passou a ser a 
única equipa invicta no nacio-
nal de andebol. Depois de se 
terem defrontado na Superta-
ça, que os encarnados vence-
ram, as duas formações volta-
ram a encontrar-se à 6.a  jorna-
da do campeonato. 

O dérbi foi muito tático e 
exigente, principalmente 
para os leões, que jogaram no 
passado fim de semana para a 
Líga dos Campeões. Belone 
Moreira adiantou o Benfica, 
mas o Sporting virou rapida-
mente o marcador, e liderou 
até aos 17', altura em que Ri-
cardo Pesqueira voltou a colo-
car os encarnados na frente 
(6-7). Até ao intervalo, e de-
pois de várias exclusões nas 
duas equipas, a formação de 
Carlos Resende soube apro-
veitar melhora descoordena-
ção coletiva contrária, princi-
palmente a nível ofensivo, 
para garantir uma vantagem 
de quatro bolas (10-14). 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

"Una grupo que 
quer voltar a 
ser C lmne5 O" 

"Foi um jogo de campeões. A 
equipa nunca desistiu e por 
isso venceu o jogo. Isto diz 
muito de um grupo que quer 
voltara ser campeão. Houve 
mais coração do que cabeça. 
Perdemos o foco na primeira 
parte, mas depois voltámos 
a concentrar-nos naquilo 
que sabemos fazer bemf 

Carlos 
Resende 
Treinador do 
Benfica 

22. Belone voltou a empatar, 
de sete metros, Ruesga mar-
cou o 24-23, e como tempo a 
escoar, o Benfica teve tempo 
apenas para um livre direto, 
mas Alexandre Cavalcanti re-
matou contra a barreira. 

"Não há dúvidas 
de que somos 
çv_6rir.),-,' can Hidn tos" 

"Marcar nove golos na 
segunda parte é francamen-
te mau. As duas exclusões 
seguidas, uma no banco, 
fizeram-nos perder o 
controlo do jogo. Consegui-
mos ser superiores num 
ambiente desfavorável e não 
há dúvidas de que somos 
sérios candidatos ao título." 

O ponta-direita romeno 
dos leões foi, mais uma 
vez, crucial na reação da 
equipa a um resultado 
adverso. Mais confiante, 
depois da grande atuação 
frente ao Silkeborg, para a 
Champions, Ghionea foi 
eficaz frente ao Benfica, 
apontando oito golos. 

O Sporting venceu o rival Benfica ao soar do gongo e 
quebrou a invencibilidade dos encarnados no campeonato 

/PW/ 

LEOESACREDITARNI 
E FORNI PREMIADOS 
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AUSTRÍACO 
PARA BALIZA 
DO K PORTO 
Thomas Bauer tem 32 anos 
e assinou até ao final da 
época. Lesão de Hugo 
Laurentino obrigou os 
dragões a ir ao mercado 

••• "Esperei o verão inteiro 
por uma oportunidade como 
esta. Cheguei aum grande clu-
be mundial, com muitos adep-
tos, por isso só posso estar feliz 
por ser jogador do FC Porto." 
As palavras são de Thomas 
Bauer, guarda-redes que os 
dragões anunciaram ontem 
como o mais recente reforço 
da equipa de andebol e foi con-
tratado devido a um problema 
que Hugo Laurentino tem no 
joelho e o levará à mesa de 
operações. Internacional aus-
tríaco, Bauer tem 32 anos, 
mede1,92 metros e vem refor-
çar uma posição para a qual os 
azuis e brancos passariam a 
contar apenas com o luso'-cu-
banoAlfredo Quinta e o jovem 
Francisco Oliveira (16 anos), 
uma vez que Laurentino, que 
ainda jogará sábado, para a se-
gunda ronda de qualificação 
da Taça EHF, com o SKA 
Minsk, da Bielorrússia, deverá 
ficar afastado da competição 
cerca de dois meses. -R.G. 
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***Apesar de ter sido o me-
lhor marcador do Tremblay, 
Pedro Portela (na foto) não 
evitou a derrotada sua equipa 
na receção ao Nantes, numa 
jornada da liga francesa de an-
debol em que todos os portu-
guesesperderam.Nalldivisão 
alemã, Diogo Oliveira foi o 
segundo melhor marcador do 
Ballingen, no jogo em que ba-
teu o Rimpar. França: 
Montpellier-Dunkerke (Wil-
sonDavyes), 25-24;Tramblay 
(Pedro Portela, 5)-Nantes, 28-
32; PSG-Pontault (joãoMoniz 
e Gonçalo Ribeiro, 2), 38-25. 
Bundesliga II: Ballingen (Dio-
go Oliveira, 4)-Rimpar, 31-20. 
- AUGUSTOPERRO 
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Hugo Canela sobre o dérbi: "Todos podemos fazer melhor, mas depois deste jogo é
difícil"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0c03892

 
2018-10-03 23:30
 
Treinador do Sporting comentou a vitória do Sporting sobre o Benfica, por 24-23. Análise à partida e
fator decisivo: "Todos os jogos entre os candidatos ao título são difíceis. Este não foi exceção. Foi um
jogo de campeões. A partir dos 20 minutos, estivemos sempre a perder e só voltámos para a frente do
marcador nos últimos cinco. Apesar de todas as dificuldades e falhas, a equipa conseguiu fazer a
reviravolta. Todos podemos fazer melhor, mas depois do jogo de hoje é difícil. Na primeira parte,
marcámos 10 golos e sofremos 14. Perdemos o foco. Na segunda parte, voltámos a encontrar-nos,
deixámos tudo de lado, continuámos a jogar andebol e a querer ganhar através do andebol. Foi o foco
que nos fez ganhar o jogo." Desgaste: "Senti a equipa mais desgastada. Tem sido muito difícil. Já
jogámos com dois candidatos ao título e pelo meio temos a Liga dos Campeões. Dia para dia há cada
vez mais desgaste. Não temos derrotas no campeonato nacional e continuamos em frente na Liga dos
Campeões".
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Resende e a derrota com o Sporting: "Houve um momento que marcou o encontro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad0fdd85

 
2018-10-03 23:37
 
O treinador do Benfica, Carlos Resende, comentou a derrota (24-23) frente ao Sporting, no Pavilhão
João Rocha, afirmando que as águias são sérias candidatas ao título. Segunda parte e momento
decisivo: "Não atacámos brilhantemente na segunda parte. Marcar nove golos é algo francamente
mau. Houve um momento do jogo que marcou o encontro, foi quando ficámos reduzidos. Ainda
conseguimos marcar, mas o Sporting marcou mais um. No momento em que estávamos a ganhar 21-
18 e ficar reduzidos com menos um elemento permitiu ao Sporting marcar golos, estávamos a jogar
seis contra quatro." Jogo interrompido [vários objetos foram arremessados para o campo] e Benfica
candidato ao título: "É sempre difícil dizer se as paragens tiveram ou não influência no jogo.
Continuámos a acreditar que poderíamos vencer. Somos uns sérios candidatos ao título nacional. Digo
isto depois de ter perdido o jogo".
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leão arranca 
triunfo à 
no último suspiro 
Sporting venceu o Benfica, por 24-23, depois 
de ter estado a perder grande parte do jogo 

Sporting 24 
Benfica 23 

Susana Silva 
desporto@in.pt  

ANDEBOL  Um golo de Carlos 
Ruegas no último minuto 
do encontro garantiu, on-
tem à noite, ao Sporting 
uma vitória sofrida sobre o 
Benfica, por 24-23, em jogo 
da sexta jornada da 1.a  Divi-
são Nacional de andebol. As 
águias continuam na lide-
rança, embora com mais um 
ponto e uma partida do que 
os leões, agora segundos 
classificados. 

O resultado é algo injusto 
para as águias, pois estive-
ram por cima a maior parte 
do tempo. Contudo, os 
campeões nunca desisti-
ram, lograram empatar e, na 
reta final, Ruesga concreti-
zou a reviravolta.* 

SPORTING Matej Asanin (GR), Alias° Cudic 
(GR) e Malev2 Skok (GR); Pedro Valdés (2), 
Edmilson Araújo (3), Carlos Ruesga (2), 
Frankts Carol (3), Pedro Solha Tiago Rocha 
(1), Carlos Carneiro, Fábio Chlutfa (3), Neven 
Stjepanovic,Valentin Ghionea (8), Ivan 
Nikcevic (2). Gonçalo Gracia e Luis Frade. 
Treinador Hugo Canela. 

BENFICA Hugo Figueira (GR), Borko Ristovski 
(GR) e Miguel Ferreira (GR); Davide Carvalho. 
Pedro Seabra (3), João Pais (1), Alix Zalamou 
(2). Baiana Moreira (9), Paulo Moreno (1), 
Ricardo Pesqueira (1), Arthur Patrianova, 
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (4), Alexandre 
Cavalcanti (1), Fábio Vidrago e Alas Silva. 
Treinador Carlos Resende. 

LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa. 
ÁRBITROS Mario Caulinas e Rama° Silva. 
AO INTERVALO 10-14. 

Ruesga deu a vitória 

RESULTADOS 
Arsenal Devesa  20 - 50 F. C. Porto 

24-'23 Bonfim 
ABC (sábado Águas Santas 
Avança (sábado Maia-ISMAI 
Boa Hora (sábado Madeira SAD 
Fermentões (sábado Belenenses 
Sp. Horta (sábado fale 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V D F-C 

1 Benfica 19 7 6 1 216-153 
2 Sporting 18 6 6 O 182-149 
3 F. C. Porto 16 6 5 1 224-124 
4 Aguas Santas 13 5 4 1 152-125 

Belenenses 13 5 4 1 144-118 
6 ABC 11 5 3 2 132-121 
7 Madeira S/d) 11 5 3 2 128.119 
8 Fak 9 5 2 3 135-131 
9 Boa Hora 9 5 2 3 121-159 

10 Mala-ISMAI 7 5 1 4 175-727 
ti Sp. Herta 7 5 1 4 126-154 
12 Manca 7 5 1 4 118.151 
13 Arsenal Devesa 7 7 O 7 150-251 
14 Fermentões 5 5 O 5 95-156 

PRÓXIMA JORNADA 13-10-2018 
Benlica 40 -18 Arsenal Devesa 
F. C. Porto (10/10) Sp. Horta 
Mala-ISMAI (10/10) Sporting 
Belenenses Aguas Santas 
Faie ABC 
Fermentões Boa Hora 
Madeira SA0 Avança 
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K)1; João Faria 

Marega 

O avançado resol- 
veu o jogo com o 

Galatasaray e deu o pri-
meiro triunfo ao F.C. 
Porto na fase de grupos. 
O encontro marca ainda 
o fim do jejum do ata-
cante maliano nas com-
petições europeias, após 
dez desafios em branco. 

Mário Silva 

Balde de água fria, 
para o F.C. Porto, na 

Liga jovem da UEFA. O 
empate consentido nos 
descontos frente aos tur-
cos já não estava nas pre-
visões, mas a equipa por-
tista está ainda na frente 
do grupo D e pode che-
gar ao apuramento. 

Carlos Resende 

4.  0 Benfíca perdeu o 
dérbi de andebol 

com o Sporting, deixan-
do o registo I00% vito-
rioso que tinha no cam-
peonato. A equipa de 
Carlos Resende dominou 
o jogo, mas acabou der-
rotada e tem a liderança 
em risco. 
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Andebol

“Leões” acabam 
com invencibilidade 
do Benfica
O Sporting venceu ontem 
no Pavilhão João Rocha o 
derby com o Benfica por 24-
23 em jogo a contar para a 
liga portuguesa de andebol. 
Num jogo muito disputado até 
ao último segundo, a vitória 
acabou por cair para o lado 
dos campeões nacionais, 
num jogo em que a formação 
orientada por Carlos Resende 
esteve quase na frente. 
Depois de terem chegado ao 
intervalo a ganhar por quatro 
golos de diferença (10-14), 
os “encarnados” permitiram 
a recuperação da equipa da 
casa e acabaram por ceder a 
primeira derrota da época na 
liga. Os “leões” continuam, 
por seu lado, com um percurso 
perfeito na liga e já apanharam 
os “encarnados” na frente 
(ambos têm 18 pontos), mas 
têm menos um jogo.
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ANDEBOL 

Coreias unificadas 
no Mundial de 2019 
1311  A Coreia do Sul e a do Norte vão apre-
sentar uma equipa unificada no Mun-
dial de 2019. O anúncio foi feito ontem, 
no Dia da Unidade, na Alemanha, país 
que será o primeiro adversário das Co-

reias na prova, a ro de janeiro, em Berlim. 
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ANDEBOL 

Guarda-redes austríaco 
reforça FC Porto 
©  O guarda-redes internacional 
austríaco Thomas Bauer, de 32 anos, é 
reforço do FC Porto até ao final da 
época. "Chego com máxima ambição e 
motivação, pois sei que neste clube só 
pode ser assim", disse ao site do clube. 
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marcador, com 9 golos) que, com 
a sua agilidade, ia conseguindo 
penetrar com sucesso na defesa 
dos leões. Do outro lado do campo 
brilhava Ristovksi, um experiente 
guarda-redes macedónio que 
frustrou o ataque leonino com de-
fesas importantes, ofuscando o 
seu 'colega' deposição Cudic, que, 
não obstante a desvantagem ao 
descanso, foi o melhor dos leões, a 
par de Ghionea. 

No segundo tempo, as emoções 
estiveram à flor da pele dos joga-
dores, treinadores, árbitros - jogo 
esteve interrompido após arre-
messo de objetos das bancadas 

para a dupla de arbitragem - e 
adeptos. O Benfica tentava gerir a 
vantagem mas, a 8 minutos do fi-
nal, após uma infração que resul-
tou na exclusão de dois jogadores, 
não só viu o rival aproximar-sedo 
resultado, como chegar à igualda-
de e... operar a reviravolta (23 - 
22): era apenas a T vez na partida 
que os leões estavam na frente, 
depois do 6-5. 

No último segundo, o benfiquis-
ta Cavalcanti ainda Leve a derra-
deira oportunidade para evitar a 
derrota às águias na conversão de 
um livre direto, mas sem sucesso. 
E explodiu o João Rocha... o 

ANDEBOL 

LEAO VENCE DÉRBI 
Benfica vencia por quatro 
ao intervalo mas não 
aguentou uma 2.a  parte 
de luxo do bicampeão 

ARTILHEIRO. Ghionea foi °melhor marcador do leão 

APOIO ESPECIAL 

           

           

         

 

24 

   

23 

   

 

SPORTING 

  

BENFICA 

    

           

 

Hugo Canela Q 

   

°Carlos Resende 

   

           

  

GLS EXC 

   

GLS EXC 

   

A CUDIC O O o 
E. ARAÚJO 3 
FRANKIS CAROL 3 
CARLOS RUESGA 2 o 
IVAN NIKCEVIC 2 o 

_ V. GHIONEA. o 
PEDRO VALIDES 2 o 

   

B. Risrovsm o O o 
P.SEABRA 3 
PAULO MORENO 1 o 
B. MOREIRA 9 o 
JOÃO PAIS 1 o 
C. MARTINS 1 o 
A. CAVALCANTI 1 

   

 

M. SKOK o O 
M ASANIN O O 
PEDRO SOLHA O 
TIAGO ROCHA 1 
C. {_ARNEIRO O 
F. CHIUFFA 3 
N. STIAPANOVIC O 
G. GRACIO 
LLIfS FRADE O 

  

D. CARVALHO O 
K. NYOKAS 2 
R. PESQUEIRA 1 
A. PATRIANOVA O 2 
N. PEREIRA 4 o 
FÁBIO VIDRAGO 
ALES SILVA O o 

   

           

  

AO INTERVALO: 10 14 

    

 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

   

 

ÁRBITROS: Mario Coutinho e Rarniro Silva 

   

      

DIOGO JESUS 

  

©  Num dérbi absolutamente fre- ' 
nético, com um ambiente bem 
quente, o Sporting garantiu urna 
vitóriaquase épica frente ao eterno 
rivalBenfica, numapartida em que 
esteve a maioria do tempo atrás do 
marcador. Com  uma segunda par-
te de luxo, os leões recuperaram da 
desvantagem de quatro golos ao 
intervalo e, nos últimos minutos, 
Carlos Ruesga fez o golo do triunfo 
do bicampeão nacional que, assim, 
evitou que os encarnados chegas-
sem a uma terceira vitória seguida 
em dérbis, depois da final da Taça 
de Portugal da época passada e da 
Supertaça desta temporada. 

Com vários ilustres nas banca-
das do Pavilhão João Rocha (2.065 
espectadores), foi o Benfica quem 
entrou bem melhor no jogo. A 
vantagem de quatro golos das 
águias ao intervalo (14-10) deveu-

' se a uma interessante eficácia 
ofensiva, onde se destacou Belone 
Moreira (terminou como melhor 

NTENSO 
ANDEBOL 1 
6.,  jornada 

SPORTING 24-23 BENFICA 

ARSENAL 20-50 FC PORTO 

ABC sábado A SANTAS 

FERMENTÕES sábado BELENENSES 

BOA HORA sábado MADEIRA SAI) 

AVANCA sábado MAIA ISMAI 

SP. HORTA sábado FAFE 

CLASSIFICAÇÃO 
J V E D GMGS 

OeBENFICA 19 7 6 O 1 216-153 
02  SPORTING 18 6 6 O O 187-144 

FC PORTO 16 6 5 O 1 224-124 

02 A. SANTAS 13 5 4 O 1 152-126 

Og BELENENSES 13 5 4 O 1 144-118 

°ABC 11 5 3 O 2 132-121 

02  MAD. SAD 11 5 3 O 2 128-119 

09 80A HORA 9 5 2 O 3 122-159 

<>AC FAFE 9 5 2 O 3 130-136 

I> SP. HORTA 7 5 1 O 4 126-153 

&ARSENAL 7 7 O O 7 149-251 

0ºMAIA ISMAI 7 5 1 O 4 115-127 

0),  AVANCA 7 5 1 O 4 118-151 

FERMENTOES5 5 O. O 5 95.156 

Próximajomada: 10,33e20deouttdro 
MAIA ISMAI-SPORTING E FC PORTO-SP. HORTA (10); 
FERMENTÕES-80A HORA, MADEIRA SADA'AVANCA, 
FAFE-ABC E BEIENENSES-AGUAS SANTAS (13); 
BENFICA-ARSENAL (40-18) 

HUGO CANELA 

"O segredo 
esteve no foco 
na r- parte" 

©No final, Hugo Canela elo-
giou o caráter do Sporting: "Este 
foi um jogo de campeões. Em al-
guns momentos tivemos mais 
coração dogue cabeça e, apesar 
de termos estado bem defensi-
vamente, falhámos inexplica-
velmente contra-ataques. Tive-
mosquase sempre atrás do mar-
cador, o que diz muito desta 
equipa que quer ganhar e ser 
campeã. O Sporting esteve gi-
gante na 24  parte e °público aju-
dou. Temos aquijogadorespre-
sos por arames e hoje ficámos 
sem o Edmi1sonAraújo, que teve 
um problema traumático. A di-
ferença para a 2-parte foi o foco. 
Concentrámo-nos mais em jo-
gar andebol e não a pensar no 
adversário ou na arbitragem." 

CARLOS RESENDE 

"Custou-nos 
muito esta 
derrota" 

Já Carlos Resende mostrou-
se desapontado pelo resultado 
mas saiu com urna convicção. 
"Se já acreditava antes, agora 
acredito ainda mais que somos 
um sério candidato ao título. E 
digo isto depois de uma derrota. 
Claro que não há vitórias morais 
mas, se dúvidas houvessem, fi-
caram esta noite dissipadas. 
Mostrámos que conseguimos 
ser superiores ao Sporting em 
muitos momentos. O balneário 
do Benfica está triste. Custou-
nos muito esta derrota", co-
mentou o técnico das águias, 
que identificou o momento cha 
veda partida. " Foi quando está 
vamos aganhar por 21-18 e ficá-
mos a jogar com menos dois jo 
gadores. Foi o lance marcan-
te...", lamentou. 

Frederico Varandas viu o dérbi 
na tribuna de honra, na compa-
nhia, entre outros, do central 
Mathieu, que não foi à Ucrânia 
por se encontrar lesionado 
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Carlos Ruesga dá triunfo ao Sporting frente ao Benfica
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O andebolista Carlos Ruesga deu esta quarta-feira a vitória ao Sporting diante do Benfica 24-23, com
um golo mesmo ao 'cair do pano', em jogo da sexta jornada da fase regular do campeonato nacional.
 
Com este resultado, o Sporting ascende ao segundo lugar, agora com 18 pontos, menos um do que o
líder Benfica (mais um jogo), fazendo cair o FC Porto para terceiro, com 16.
 
Os comandados de Hugo Canela, a defender o bicampeonato, entraram melhor no jogo, cometendo
menos erros no processo ofensivo e na finalização, embora o guarda-redes do Benfica Borko Ristovski
tenha conseguido defender algumas tentativas.
 
Do lado dos 'encarnados' a pecha estava no capítulo da finalização, já que, por várias vezes,
conseguiram aparecer em superioridade junto da área 'leonina', contudo Aljosa Cudic puxou dos
galões e tudo fez para que o Benfica não passasse para a frente do marcador, algo que só aconteceu
aos 17 minutos e durou poucos segundos, já que na resposta Valentin Ghionea fez o 7-7.
 
Num jogo em que a tática imperou sobre o espetáculo, a espaços o 'leão' Carlos Ruesga ia dando
toques de 'magia', como passes por baixo das suas próprias pernas, mas, a partir do minuto 20, os
comandados de Carlos Resende passaram de vez para a frente do marcador (9-8) chegando ao
intervalo a vencer por 14-10.
 
No regresso para o segundo tempo, Hugo Canela fez correções, o bloco apresentou-se mais compacto,
a equipa passou a jogar em ataque organizado, o que obrigou o Benfica a ser, por um lado, mais
criterioso nas saídas para os lances de golo, e, por outro, apostar na posse de bola, contudo o
Sporting foi reduzindo o marcador até chegar a apenas um golo de desvantagem (21-20), muito por
'culpa' de Valentin Ghionea (melhor marcador do Sporting com oito golos).
 
Nesta fase e numa altura em que tinha dois jogadores a menos, o Benfica abdicou do guarda-redes,
estratégia que não teve efeitos práticos. Foi já a jogar contra sete elementos que Fábio Chiuffa igualou
o encontro (21-21), dando toda a incerteza no marcador na ponta final do jogo, uma vez que faltavam
apenas cinco minutos para jogar.
 
O Benfica não soube aguentar a pressão e acabou por claudicar na ponta final quando Carlos Ruesga
'selou' o resultado (24-23), depois de Pedro Valdes ter colocado os 'leões' na condição de vencedores
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e o benfiquista, melhor marcador do encontro com nove golos, Belone Moreira ter conseguido igualar
(23-23) num livre de sete metros.
 
Pesquise por: Andebol, Benfica, Sporting,
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Carlos Resente após a derrota no Pavilhão João Rocha: "Somos uns sérios candidatos
ao título nacional"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb86fa90

 
2018-10-04 00:00:49+01:00
 
Carlos Ruesga deu o triunfo ao Sporting na receção ao Benfica no nacional de andebol.
 
O treinador de andebol do Benfica, Carlos Resende, não ficou naturalmente satisfeito com a derrota
dos 'encarnados' contra o Sporting e no final do jogo da sexta jornada do campeonato nacional
analisou o encontro.
 
"Não atacámos brilhantemente na segunda parte. Marcar nove golos é algo francamente mau. Houve
um momento do jogo que marcou o encontro, foi quando ficámos reduzidos. Ainda conseguimos
marcar, mas o Sporting marcou mais um", começou por dizer Carlos Resende.
 
"É sempre difícil dizer se as paragens tiveram ou não influência no jogo. Continuámos a acreditar que
poderíamos vencer. Somos uns sérios candidatos ao título nacional. Digo isto depois de ter perdido o
jogo", frisou o técnico dos 'encarnados'.
 
"No momento em que estávamos a ganhar 21-18 e ficar reduzidos com menos um elemento permitiu
ao Sporting marcar golos, estávamos a jogar seis contra quatro", sentenciou Carlos Resende no final
do jogo.
 
Sportinforma
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