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mais  Andebol 

O FINAL Portugal venceu a 
Bielorrússia, por 31-24, vitória que 
garantiu ás lusas a presença na final do 
Europeu sub-17 femininos Divisão B, 
em Klaipeda. Lituãnia. Na final de hoje. 
que se realiza a partir das 17 horas 
portuguesas, defronta a anfitriã. 

O DERROTA. A Seleção de juniores B 
masculina foi derrotada pela Russia 
(25-33) e defronta hoje o Japão para os 
7.78? lugares do Mundial da Georgia. 
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mais desporto 

ANDEBOL  TORNEIO INTERNAM \AL 3E VISEU 

Leões não vão poder defender o troféu ganho na temporada passada, na cidade de Viriato 

Serve-se um 
`clerby' antes 
da final de Viseu 
Sporting e Benfica jogam para os 3.° e 4.' 

lugares o Águas Santas luta pelo troféu 

POr 

HUGO COSIA , A LUAS SANTAS e os di-
namarqueses do GOG 
decidem hoje a 19.' 
edição do Torneio In-
ternacional de Viseu, 

depois de ontem terem batido os 
rivais lisboetas, Benfica (26-25) 
e Sporting (35-31), respetiva- 

mente, nas meias-finais. 
Desta forma, os campeões na-

cionais, liderados pelo técnico 
Hugo Canela - que tinham ganho 
este torneio nos dois últimos anos 
- defrontam, hoje, a águia ago-
ra orientada por Carlos Resende 
para os 3.(' e 4.<2  lugares, já de 
olhos postos na Supertaça do 
próximo domingo, na Meda, 
contra o ABC, e no fim de sema- 

RESULTADOS E CALENDÁRIO 

4 ,t1t.in 
Sporting-GOG 31-35 
Benflca-Aguas Santas 25-26 

4 noje 
Sporting- Benflca (3N4.9 1530  h 
COG-Aguas Santas (final) 

na seguinte, no Torneio de Qua-
lificação da Liga dos Campeões, 
na Eslováquia. 

No primeiro jogo do dia, o 
Sporting revelou-se cansado e 
lento a impedir a velocidade na 
transição dos dinamarqueses -
5.°s classificados na liga domés-
tica a época passada -, princi-
palmente do extremo-esquerdo 
Magnus Jondal (10 golos). Aos 
10-10 e com 16 minutos jogados, 
o GOG embalou para um parcial 
de cinco golos sem resposta, van-
tagem que geriu até ao interva-
lo (17-12) e, depois, na segunda 
parte, aproveitando ainda as fa-
lhas técnicas no ataque leonino: 
11 em 50 minutos deram outros 
tantos golos aos nórdicos. O pivô 
Michal Kopco, com 7 golos, foi o 
mais concretizador. 

Depois, na segunda partida do 
dia, os maiatos - que repetem a 
final de 2001 -, aproveitaram 
bem a enorme qualidade indivi-
dual no lx1 de Pedro Cruz e Elias 
António (5 golos cada) e do pivô 
Ruben Sousa (7 golos) no ataque 
e conseguiram 4 golos à maior a 
6 minutos do final, 26-22, antes 
de verem Alexandre Cavalcanti 
acertar no poste nos segundos 
finais da partida com hipótese 
de empate. depois duma série de 
falhas técnicas dos nortenhos. 
Porém, seria injusto não referir a 
grande exibição do guarda-re-
des António Campos na segunda 
parte (11-11 ao intervalo), para 
desespero do ataque encarnado 
(Bélone Moreira foi o melhor 
marcador com 6 golos), numa 
partida pautada pelo equilíbrio. 
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ISMAI conquista 
em Guimarães 
• FC Porto e ABC derrotados em 
jogos particulares de pré-tem-
porada realizados em Espanha 

Mesmo ainda sem os reforços Santiago 
Mosquera, Uros Milutinovic e sem Leonel 
Fernandes, o ISMAI venceu, ontem, o 
Torneio Quadrangular de Verão, em 
Guimarães. Na final, bateu o Avanca por 
26-25, depois de estar a perder por 14-8 
ao intervalo. Em 3.° ficou o Xico, que 
venceu o Povoa (39-31). Na apresentação 
do São Bernardo, o Boa Hora foi mais forte 
e ganhou por 29-22. Em Espanha, o FC 
Porto foi derrotado pela margem mínima 
(28-27) pelo Ademar Leán, vice-campeão 
espanhol que fez ontem a apresentação 
aos socios. A equipa agora orientada pelo 
dinamarquês Lars Walther já perdia ao 
intervalo por 14-13, naquele que foi o teste 
mais dificil do conjunto azul e branco, 

-depois de ter ganho os primeiros quatro 
jogos particulares realizados nesta pré- 
-temporada, o que lhe valeu ganhar o 
Torneio Internacional de Gaia e o Torneio 
Internacional de Estarreja. Na partida que 
se realizou no Palácio dos Desportos de 
Leão e que marcou o reencontro do 
portista Jose Mario Carrillo com a antiga 
formação, Ariel Hemandez foi o melhor 
marcador dos dragões, com quatro golos. 
Por seu turno, o ABC tambem perdeu (31- 
-33) na deslocação ao Teucro. H. C. 
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Há muito trabalho pela frente
Derrota O São Bernardo, ainda com falta de rotinas, perdeu no seu jogo de apresentação
frente ao Boa Hora, mas mostrou que tem margem para crescer 

SÃO BERNARDO                        23

Treinador: João Alves.
Emanuel Ribeiro; Hélder Carlos (1),
Ulisses Ribeiro (2), Ricardo Queirós (2),
Leandro Rodrigues (7), João Massa e
João Vilar (2) - sete inicial - Filipe Silva;
Nuno Ferreira, Luís Santos, Tiago Sousa
(4), João Valente, Jorge Justino (1),
Fábio Basto (3), Rafael Oliveira, Nuno
Reis e João Oliveira (1).

BOA HORA                                     29

Treinador: Luís Santana.
Vasco Ribeiro; Pedro Pinto, Pedro Se-
queira (7), Barreto (1), Dimma (6), André
Lima (7) e David Pinto (1) - sete inicial -
Dennis, Henrique Carlota, Sandro (1),
Gabriel Cavalcanti (1), Luís Nunes (2),
João Casal (3) e Uroz Markovic.

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: César Ferreira e Fábio Fer-
reira (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Carlos Rebelo.
Ao intervalo: 11-13.

Andebol
Divisão A1

Avelino Conceição

O São Bernardo, que está de re-
gresso ao convívio dos “gran-
des” do andebol nacional, per-
deu com o Boa Hora no jogo
em que se apresentou aos seus
sócios e adeptos. O encontro
mostrou um conjunto lisboeta
mais rotinado e um São Ber-
nardo, que realizou o primeiro
jogo da pré-época, ainda com
processos por assimilar e com
muito trabalho pela frente. 

Mesmo assim, na primeira
parte, o equilíbrio esteve pra-
ticamente sempre presente. A
formação liderada por João Al-
ves pôde mostrar aos sócios e
simpatizantes, para além dos
jogadores que faziam parte do
plantel da última época, os
quatro reforços para já asse-
gurados, sendo que o que mais

se evidenciou foi o guarda-re-
des Emanuel Ribeiro, que na
última temporada vestiu a ca-
misola do ABC.

Aveirenses com quebra
física no segundo tempo 

Depois de ter chegado ao in-
tervalo a perder por somente
dois golos, o São Bernardo, no
segundo tempo, não mostrou
a mesma frescura física do seu
adversário, o que, aliado a al-
gumas falhas técnicas, permitiu
ao Boa Hora distanciar-se no
marcador, acabando, depois,
por controlar de forma calcu-
lista a vantagem até ao final.

João Alves deu minutos de
jogo a todos os jogadores, vá-
rios deles muito jovens. A equi -
pa está numa fase de “constru-
ção” e existe um longo cami-
nho a percorrer para que os

objectivos sejam alcançados,
mas ficou evidente que há qua-
lidade no grupo aveirense, que
certamente ganhará confiança
com os jogos. Ontem, ficaram
na retina alguns bons momen-
tos colectivos e individuais, no-
meadamente de Emanuel Ri-
beiro e do incansável Leandro
Rodrigues. 

Palavra final para a equipa lis-
boeta, que já é uma “repetente”
na Divisão A1. Tem uma equipa
muito homogénea e vai, segu-
ramente, ser uma agradável
surpresa do campeonato. |

Sendo o resultado o que
menos conta, acabou por ser
um bom jogo, apesar das
muitas falhas técnicas que co-
metemos. Há muitos aspectos
a melhorar, mas a equipa vai
crescer”.

João Alves
Treinador do S. Bernardo

REACÇÃO

Leandro Rodrigues esteve em destaque no São Bernardo

RICARDO CARVALHAL
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

20 DE AGOSTO DE 2017 DOMINGO, Edição n.º 10.703 DIÁRIO | 0,80 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

FOGOS PÕEM
A REGIÃO
EM ALERTA

O estado de
Calamidade Pública
decretado pelo
Governo abrange cinco
concelhos do distrito.
As temperaturas
aumentam muito no
dia de hoje - Anadia
será o município mais
quente e chega aos 42
graus Páginas 12 e 13

RICARDO CARVALHAL

Mais de 240 pess0as participaram, ontem, na nona edição do passeio BioRia, em Estarreja Página 14

iCaiaques invademi

ios canais da Riai

Torreira prepara-se para
mais uma festa de S. Paio
De 6 a 10 de Setembro, a praia da Torreira, na Murtosa, voltará
a encher-se de gente para a tradicional romaria. Mas a festa
estende-se também ao areal, onde três bares de praia pro-
põem muita animação para todos os gostos. Páginas 6 e 7

São Bernardo perde
jogo de apresentação
frente ao Boa Hora
Andebol | P23

Oliveirense e Arouca
derrotados na terceira
jornada da II Liga
Futebol | P21
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Portugal marca presença 
na final do Europeu 

Selecção nacional garantiu final do Europeu Sub-17 femininos - Divisão B. FOTO EHF 

PEDRO FREITAS OLIVEIRA 
poliveíra@dnoticias.pt  

A selecção portuguesa garantiu on-
tem presença na final do Europeu 
sub-17 feminino - Divisão B, em an-
debol, competição que está a decor-
rer em Klaipeda, na Lituânia. O 
triunfo frente à Bielorrússia, por 31-
24, garantiu o L° lugar do Grupo A e 
consequente passagem ao jogo deci-
sivo. A final, frente à Lituânia, é esta 
tarde, com início às 17 horas. 

No jogo de ontem, a madeirense 
Beatriz Sousa esteve novamente em 
destaque e particularmente eficaz. 
Foi a melhor marcadora ao apontar 
oito golos. A jogador do Clube 

SELECÇÃO LUSA 
CONTA COM AS 
MADEIRENSES 
ROSA GONÇALVES 
E BEATRIZ SOUSA 

Sports Madeira está a efectuar um 
torneio de grande qualidade, como 
comprova a regularidade exibicio-
nal evidenciada. 

Neste Europeu, a selecção portu-
guesa também conta com a guarda-
redes madeirense Rosa Gonçalves, 
que também veste as cores do Clube  

Sports Madeira. Na equipa técnica, 
o seleccionador Carlos Pires conta 
com um treinador-adjunto madei-
rense, Artur Rodrigues. 

Portugal mantém assim um per-
curso totalmente vitorioso nesta 
competição, tendo também como 
objectivo assegurar um lugar na 
próxima edição da Divisão A, o prin-
cipal escalão do Campeonato da Eu-
ropa de sub-17 femininos. 

No jogo de ontem, frente à Bie-
lorrússia, a partir do momento em 
que a selecção nacional assumiu 
vantagem no marcador já não deu 
qualquer hipótese de reacção ao ad-
versário, assegurando assim, de for-
ma justa, a presença na final. 
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048(15  SUMI 
NA RIAL DO EUROPEU 
Portugal apurou-se para a 
final do Europeu feminino 
sub-17 (Divisão B), ao vencer 
a Bielorrússia, por 31-24. 
Joana Resende foi a MVP do 
jogo e Beatriz Sousa foi a 
melhor marcadora, com oito 
golos. "Temos de tentar 
corrigir alguma ansiedade 
inicial", afirmou o seleciona-
dor Carlos Pires. A equipa 
portuguesa vai disputar o 
título com a Lituãnia, equipa 
anfitriã. 
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"- T LUSOS LUTAM 
PELO SET1M0 LUGAR 
A Seleçao Nacional sul.> 19 
falhou o quinto posto no 
Europeu do escalão, que se 
disputa na Geórgia, ao perder 
com a Rússia (33-26) e, já 
hoje, discute o sétimo lugar 
como Japão. "Jogamos mal, 
já não somos capazes de 
raciocinar como deve ser. 
Está a custar-nos este final, 
temos algumas debilidades 
na equipa e a Rússia jogou 
melhore ganhou", afirmou o 
selecionador Paulo Jorge 
Pereira. 
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Maiatos estreiam-se na final 

Águas Santas venceu Benfica por um golo' 

;TA 
PavilhaoCidade de Veseu 

Árbitros: TiagoCorreia e João Aranha 

BENFICA Hugo Figueira e Miguel Espinha 
(Gr); Davide Carvalho (2), Pedro Seabra (5). 
Belone Moreira (6). Alexandre Cavalcanti 
(3), Fábio Vldrago (2) e Ales Silva, João 
Silva (2), João Pais (1), Stefan Terzic, André 
Alves. Paulo Moreno (3). Ricardo Pesqueira 
(1), Pedro Santana e Gonçalo Nogueira. 
Treinador: Caros Resende 

AGUAS SANTAS Antonio Campos, Pedro 
iec o e Diogo SaritCpS (Gr>. Ru Ferreira 

Pedro Cruz (5). Miguel Gomes (2), Elias 
Antonio (5). Ruber> Sarna (7) e André Rei 
(1) Pedro Sousa, Mario Oliveira (1). Jorge 
Mendes (3), Ruben Santos (2), Tiago 
Pereira e Diogo Quintas. 
Treinador: R01.3ncloFreitas 

AP INT FRvAI O 

• • • Presente pela segunda 
vez 'leste torneio, o Águas 
Santas atingiu pela primeira 
vez a final, depois de afastar o 
Benfica, com um triunfo por 
26-25. Os encarnados estive-
ram mais tempo à frente do 
marcador, mas nunca por mais 
de dois golos, até que os maia-
tos passaram para a frente. 
Três golos consecutivos no 
decorrer da segunda parte fo-
ram um grande passo para a 
presença inédita na discussão 
do troféu. Uma bola ao poste 
por parte das águias dos últi- 

mos instantes impediu o pro-
longamento. "É uma vitória 
interessante nesta fase, num 
tomeio de grande nível. É uma 
vitória que premeia o trabalho 
que levamosdetrêssemanas", 
reagiu o técnico Rolando Frei-
tas, enquanto, do lado da for-
mação da Luz, Carlos Resende 
defendeu que "a espaços a 
equipa esteve bem na defesa". 
"Houve problemas na finali-
zação, mas mais vale identifi-
car estes aspetos agora para 
depois não surgirem", acres-
centou. 
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GOG da Dinamarca impediu que o campeão nacional Sporting se apurasse para a final 

"Foi um 
excelente 
treino, 
tivemos 
oposição 
forte pela 
primeira 
vez na pré-
época" 

"O GOG 
conseguiu 
aproveitar 
muito bem 
os nossos 
erros 
ofensivos" 

~Canela 
Treinach 

do Sporting 

Sporting e Benfica perderam no dia inaugural do Torneio 
Internacional de Viseu, frente a GOG e Aguas Santas, respetivamente 

DERBI ANIMA LUTA 
PELO TERCEIRO LUGAR 
SPORTING H 
Pavilhik Cidade de Viseu 
Árbitros: João Mendes ePauloVentura 
SPORT1NG Matei Asanin e Tiago Sinta 
(Gr). Pedro Portela (5). Michal Kopco (7), 
8osko Eljelanovk. Edmilson Araújo. Ivan 
Nikcevic (2) e Janko Bozovic (2); Pedro 
Valetes (1), Cláudio Pedroso (4), Carlos 
Ruesga (4), Frankés Carola  Tiago Rocha 
(3), Carlos Carneiro, Francisco Tavares (2) 
e Felipe Borges (1). 
Treinador: HugoCanela 
GOG Ole Ercvik e Frank Mlkkelsen (Gr); 
Nklas Kirkelokke (4), Henrik Jakobsen 
(4), Magnos Jondal (10), Mark 
Standgaard (2), Goran Sogaard (4) e 
Frederik Clausen (2); Torsen Laen (2), Jon 
Lindenchrone (1), Fircler ik Andersen (4), 
Lasse Kronborg. Lasse Moker (2) e 
Tobias 
Treinador: Mathias Albrektsen 
AO INTERVALO 12.17 

CATARINA DOMINGOS 

••• Finalistas na edição de 
2016, Sporting e Benfica vão 
reencontrar-se hoje (15h30) 
no Torneio Internacional de 
Viseu. mas para discutir o ter-
ceiro lugar, depois de terem 
perdido com GOG da Dina-
marca eÁguasSantas, respeti-
vamente. A final, entre dina-
marqueses e maiatos, é às 
17h30. 

No jogo dos leões, que estão 
a uma semana de distância do 
arranque da época oficial - a 
Supertaça diante do ABC, na 
Mécla (Guarda) -, as igualda-
des sucederam-se durante 
grande parte do primeiro tem- 

po- foram nove no total --, mas 
o GOG distanciou-se antes do 
intervalo graças a um parcial 
de 5-0.0 técnico Hugo Canela 
pediu desconto de tempo, mas 
oemblema deAlvaladeacabou 
por ir para os balneários com 
cinco golos de desvantagem 
(12-17).0 pivô Michal Kopco, 
com sete golos, o lateral-direi-
to Cláudio Pedroso e o central 
Carlos Ruesga, com quatro,  

destacaram-se. 
No entanto, os nórdicos che-

garam aos oito golos de vanta-
gem (24-32), graças às inter-
venções do guarda-redes e às 
sucessivas situações de con-
tra-ataque após perdas de bola 
dos campeões nacionais. As-
sim, o GOG controlou a parti-
da até ao fim e ganhou por 35-
31. Mesmo que para os coman - 
dados de Hugo Canela tenha  

sido a primeira derrota da pré-
época depois dos triunfos lar-
gos sobre Águas Santas, ISMAI 
e Boa Hora, o treinador estava 
satisfeito por ter tido um teste 
tão exigente às portas da nova 
temporada, em que há ainda a 
parti cipação na Liga dos Cam-
peões, além do objetivo da re-
validação. "Foi um excelente 
treino.Tivemos uma oposição 
forte pela primeira vez nesta  

pré-época", afirmou. 
Quanto ao GOG, trata-sede 

um histórico do panorama di-
namarquês, mas que, depois 
de ter sido campeão em 2007, 
perdeu fulgor, tendo acabado 
a última temporada em quin-
to lugar. É com esse historial 
que parte como favorito para a 
final surpresa desta 19.3  edi-
ção. Antes, é odérbi a animar o 
Pavilhão Cidade deVíseu. 
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~sia 
Mdmrei -181 Torneio kgramadonal de Viseu - 
AP 3 ° classificados (1530), final (17 30). logos 
no pavtlhão Cidade de Viseu.  
Pombal - Uga - V Setúbal-Chaves (16) F C. Por-
to- Moreirense (18). Aves-Braga (20). Maribmo-
Boawsta (20.15). 
Liga% - Real-Sporting B(111.5). 
CarliPhollato de PG.1%1981(L1  Fase)- Sérle A - Me-
relnense-Waverdense, AD ~se-S. Marulho, 
Bragança-Web. Ai Arcos-ArCes(Mut Arcos Val-
devez), Glmara lobos-Mondinense, Mcwitabegre-
gafe, Pedras Salgadas-Torcatense. Sele 8 - Cin-
faes-Coimbrties, FC Felgueiras-Pedras Rubras, 
Amarante-Cesarensé Rearni.nde-Salgueiros 08. 
A Gandra-Sousense Serie C - A Moradal-AO No-
guerense, Lus. Vildernoinhos-Ferrewa Aves, Gafa-
Ma-Diabos, Monaspa-F. Algodres, Sertanense-
Marítimo B(16), Aqueda-BC Branco, Anadia-Man-
nherge, U. leiria-Sourense. Sere O - Praiense-AI-
canenense, Viafranguense-Pêro Pinheiro, 1. De-
ainbro-Sp f iarlakiwww  Caldas-Conichense. Tor-
reense-Sintrense. Lusbania-Sacavenense, Maha-
Fatima, louves-Elecuico. Sane E- E Vendas Novas-
Sp. Ideal, Casa Pia-Lusitano VRSA Pinhainovcwise-
Orlem!, Carapachense-F.asaense, Moira- Fansnse, 
Operado-Armacenenses, Louletano-0. MantWo, 
Olhanense-Almancilense. logos às 17 horas 
Juniores Bel. Fase) - Serie A - V Guimarbes-Rio 
Ave, Abambres-Vitela, Moreirense-Gil Vicente. Pe- 
nahel-Bragança,P Fe.eke-Palmewa Vlanertse-
Braga. Serie B - F. C. Porto-Fewense, Tondela-Pa-
droense, Cracks Lamego-Ac. Coimbra, Taboeira-
BoavIsta, Anadia-Leiwnes Série C - CADE-Man-
nhense, U. Leina-Eléctrico, Naval-Sacavenense 
Sane D Estoril-Cuba. Canawais-Barreirense, 
Real-Cova Piedade (17 30), Amora-Belenenses 
fogosas 11 horas 
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MUNDIAL SUB-19 

Seleção perde 
com a Rússia 

A Seleção de sub-19 não 
resistiu (26-33) frente à Rússia, 
pelo que lhe resta discutir o 79  
lugar do Mundial do-escalão, a 
decorrer na Geórgia. 

"Jogamos mal, já não somos 
capazes de raciocinar dentro 
de campo como deve ser, nem 
de aplicar o plano de jogo cor-
retamente. Está a custar-nos 
este final, temos algumas de-
bilidades na equipa e a Rússia 
jogou melhor e ganhou", re-
sumiu o selecionador Paulo 
Pereira. 

Portugal defronta hoje o Ja-
pão, que perdeu (28 -34) coma 
Suécia, numa partida em que o 
plantei luso terá pouco tempo 
para recuperar. o 
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rUROPEU SUB-17 

Portuguesas 
atingem final 
18111 Na Lituânia, Portugal qua-
lificou-se ontem para o Euro-
peu de sub-17 feminino (Divi-
são B), ao manter a invencibili-
dade no Grupo A, após vitória 
(31-24) frente à Bielorrússia. 

Beatriz Sousa (8 golos), Joana 
Resende (6) e Eulália  Silva (5) 
mantiveram a produtividade 
da Seleção em alta, que joga 
hoje a final perante a Lituânia. 

"Temos de tentar corrigir 
alguma ansiedade inicial; mas 
defensivamente estivemos 
bem e conseguimos contra-
riar a agressividade da Bie-
lorrilssia. A final será sempre 
difícil, perante adversárias 
duras", revelou o treinador 
Carlos Pires. o 
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AimiÉRBI DOS  ÚLTIMOS 
Sporting e Benfica 
defrontam-se hoje, mas 
falham a final do Torneio 
Internacional de Viseu 

 

ALEXANDRE REIS 

Al9a edição do Torneio Inter-
nacional de Viseu registou ontem 
dois resultados surpreendentes, 
com os principais candidatos a se-
rem afastados da final. O Sporting 
perdeu (31-35) frente aos dinamar-
queses do Gudme Oure Gudbjerg 
(GOG) e o Benfica não conseguiu 
melhor, ao ceder (25-26) com o 
Águas Santas. O tão aguardado 
dérbi vai acontecer (15h30), mas 
para fugir ao último lugar, enquan-
to a turma nraiata, 6' classificada no 
Campeonato, vai estar na sua pri-
meira final da prova (17h30), en-
contrando uma equipa bastante 
cotada, que já ganhou sete ligas na 

  

   

BENFICA 25 
Carlos Resende O 

21$ EXÉ 

26 Á. SANTAS 

°Rolando Freitas  
21$ EXÉ 

SPORTING 31 
Hugo Canela O  

91$ EXC 

35 . GOG 

ONicolalErickau 
915 EXÉ 

HUGO FIGUEIRA. O O ANTÓNIO CAMPOS° O MATEI ASANIN O 0 O OLE ERCVIC O O 
DAVIDE CARVALHO 2 O RUI FERREIRA O 1 B. BJELANOVIC O O- NICLAS KIRKELOKKE 4 O 
BELONE MOREIRA 6 O PEDRO CRUZ 5 1 EDMILSON ARAÚJO O O HENRIKJAKOBSEN 4 O 
PEDRO SEABRA S 1 MIGUEL GOMES 2 O JANKOBOZOVIC 2 o MAGNUSJONDAL 10 1 
FÁBIO ANTUNES 2 O RIAS ANTÓNIO 5 2 IVAN NIKCEVIC 2 O MARK STANDGAARD 2 O 
ALEX. CAVALCANTI 3 1 RUBEN SOUSA 7 O PEDRO PORTELA 5 1 GORAN SOGAARD 4 O 
ALES SILVA O 1  ANDRE REI 1 O MICHAL KOPCO 7 o   FREDERIK CIAUSEN 2 O 

MIGUEL ESPINHA® O O 1310G0 SANTOS® O O TIAGO SILVA* O 0 FRANK MIKKELSEN O O 
JOÃO SILVA 2 1 PEDROPACHECOO O 0.  CARLOS RUESGA 4 o JON LINDENCHRONE 1 O 
JOÃO PAIS • 1 O PEDRO SOUSA O O CLÁUDIO PEDROSO 4 O FREDERIKANDERSEN 4 O 
STEFAN TERZIC O O MÁRIO OUVEIRA O PEDRO VALIDES 1 O LASSE KRONBORG O O 
ANDRÉ ALVES O 1 JORGE MENDES 3 O TIAGO ROCHA 3 1 LASSE MOLLER 2 O 
PAULO MORENO 3 1 RUBEN SANTOS 2 O CARLOS CARNEIRO O 1 TOBIAS MOLLER O O 
R. PESQUEIRA 1 2 TIAGO PEREIRA O 1 FRANCISCO TAVARES 2 o TORSEN LAEN 2 O 
PEDRO SANTANA. O O DIOGO QUINTAS O O FILIPE BORGES 1 O 
G. NOGUEIRA O O  

AO INTERVALO: 11-11; LOCAL: Pavilhão da Cidade AO INTERVALO: 12-17; LOCAL: Pavilhão Cidade de 
de Viseu; ÁRBITROS:Tiago Correia e João Aranha  Viseu; ÁRBITROS:João Mendes e Miguel Ventura  

ÁGUAS SANTAS COMETE A 
PROEZA DE BATER O BENFICA, 
JOGANDO DUELO DECISIVO COM 
DINAMARQUESES DO GOG 

Dinamarca e lançou jogadores 
como o campeão olímpico Mikkel 
Hansen, atualmente no PSG. 

No primeiro jogo do dia, o Spor-
ting aguentou-se 15 minutos fren-
te ao GOG, demonstrando a quali-
dade que permitiu vencer este 
mesmo torneio em 2016 e o título 
de campeão nacional. 

Mas, depois, a chamado leão ar-
deu e o Sporting foi igual aos piores 
momentos da época transata. O 
muito calor nopavilhão e as cargas 
de treino da equipa das últimas se-
manas fez com que faltassem 
ideias à organização ofensiva e, 
acima de tudo, defensiva. 

É que o GOG, 59  classificado na 
liga dinamarquesa, jogou sempre  

com um alto ritmo competitivo, 
defendeu bem e contra-atacou 
melhor, cavando um fosso de 5 
golos ainda na primeira parte, que 
depois controlou sem problemas, 
face à inoperância de turma orien-
tada por Hugo Canela. 

O pivô Michal Kopco (7 golos) 
foi o mais esclarecido dos leões, 
enquanto Magnus Jondal (10) re-
creou-se perante Asanin. 

Águias perdulárias 
Quem também passou por difi- 

culdades foi o Benfica, renovado 
com ientrada do treinador Car-
los Resende. A equipa encarnada 
já demonstrou algum sistema de 
jogo e dominou, a espaços, a pri-
meira parte, mas no segundo 
tempo decaiu. Uma defesa sóli-
da, bem escudada no guarda-re-
des Hugo Figueira, e rápidos 
contra- ataques surpreenderam 
o Águas Santas nos minutos ini-
ciais, só que o novo treinador dos 
maiatos, Rólando Freitas, tinha a 
lição bem estudada e a sua equipa 
foi crescendo ao longo da parti - 
da, com o guarda-redes António 
Campos a aparecer em momen-
tos decisivos. 

Destaques individuais para Ru-
ben Sousa (7 golos), Elias António 
(5) e Pedro Cruz (5). Belone Mo-
reira (6) e Pedro Seabra (5) foram 
os mais esclarecidos da turma en-
carnada. o 

HUGO CANELA, TREINAEfOR DO SPORTING  CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO BENFICA 

"Foi um excelente treino"  "Não gosto nada de perder" 
O `apagão' do Pavilhão Ci-

dade de Viseu, que esteve às es- 
curas por alguns minutos devido 
a problemas elétricos, não serve 
de desculpa para a fraca resistên-
cia do Sporting frente ao GOG. 
Hugo Canela, treinador dos 
leões, queria ganhar, mas ainda 
assim retirou ilações positivas: 
"Este jogo foi um excelente trei-
no. A equipa tem tido muita car-
ga física e o GOG aproveitou bem  

o jogo em contra-ataque. Foi um 
bom teste e temos coisas para 
melhorar. Temos de perder me-
nos bolas e trabalhar mais na de-
fesa. Espero que a equipa esteja a 
100 % na Supertaça e a 200% na 
Ligados Campeões." 

Já Henrik Jakobsen, pivô do 
GOG, apreciou a intensidade do 
jogo: "Defendemos bem. Que-
remos voltar a ser campeões da 
Dinamarca." o 

12 O treinador do Benfica, Carlos 
Resende, queria outro resultado 
nesta 1a jornada do Torneio Inter-
nacional de Viseu, mas a sua equi-
pa perdeu o controlo do jogo nos 
últimos 10 minutos, deixando fu-
gir o adversário: "O resultado não 
é o mais importante nesta fase, 
mas não gosto nada de perder. A 
minha equipa esteve bem na defe-
sa, mas mal na finalização, pois 
construímos para marcar mais de  

30 golos. É bom identificarmos es-
tes problemas agora, para daqui a 
duas semanas, quando for a sério, 
não cometermos tantos erros." 

Rolando Freitas, treinador do 
Águas Santas, ficou satisfeito: 
"Foi um jogo típico de pré-época, 
lento. Queremos ter mais veloci-
dade, mas o plantelestá curto, pois 
temos jovens no Mundial sub-19. 
Ganhar ao Benfica premeia estas 
duas semanas de trabalho." 
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Filipe Cruz 
visita Viseu 

O antigo internacional Fili-
pe Cruz esteve ontem a assistir à 
P jornada do Torneio Interna-
cional de Viseu, encontrando-
se de férias em Portugal. 

"Vim passar umas férias, re-
ver os amigos. Neste momento 
estou a viver em Luanda, a trei-
nar o P de Agosto e a seleção de 
Angola", considerou o luso - 
angolano, de 47 anos. 

Filipe Cruz, antigo lateral - 
direito, teve a oportunidade de 
falar com o seu antigo compa-
nheiro no ABC e na Seleção Na-
cional, Carlos Resende, agora 
treinador do Benfica. o 
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