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Prontos para o dérbi 
Sporting e Benfica encontram-se, amanhã, em jogo antecipado 
o Anfitrião não descarta favoritismo no regresso de Pedro Seabra 

MIGUEL NUNES/ASF 

Pedro Seabra diz-se preparado para ser uma das opções de Carlos Resende 

Por 

GABRIELA MELO 

O
Sporting assume-se como 
favorito na receção ao 
Benfica, amanhã, em jogo 
da sexta jornada do Ande-
bol 1, na qual procurará 

vingar a derrota na Supertaça, em 
agosto último. 

«Já conhecemos bem o Benfica. 
No início da época ainda não está-
vamos bem alinhados, mas agora 
estamos muito unidos e tudo fare-
mos para vencer», prometeu o 
pivô Tiago Rocha, desvalori-
zando ainda o mais recente 
desaire, com o dinamarquês 
Silkeborg (33-35), referente 
à fase de grupos da Liga dos 
Campeões. «A derrota na Euro-
pa não nos afectou. Temos bas-
tantes encontros e jogámos 
contra uma formação de 
topo. Apesar do resul-
tado, conseguimos 
demonstrar o nosso 
excelente andebol. 
Estamos numa boa 
fase e queremos 
prová-lo ante o 
Benfica.» 

Na Superta-
ça, a 26 de agos-
to, em Braga, o Spor-
ting perdeu com o Benfica, 
por 24-29. O benfiquista  

Pedro Seabra tem sido pou-
pado desde então, devido a 

lesão, mas é uma das armas 
do treinador Carlos Re-

sende frente ao bi-
campeão nacio-

nal. «Sinto-me 
bem, prepara-
do, a 100 por 
cento. Este 
jogo não é de-
cisivo mas re-
presenta um 
ponto na clas-
sificação da 
fase final. É a 

nossa oportuni-
dade de nos pre-

paramos para a fase  

final e garantirmos um ponto de 
avanço, pelo menos», defendeu o 
central. 

Para Carlos Resende, o dérbi com 
bilhetes ainda à venda «não será 
muito diferente dos últimos encon-
tros» entre as equipas, em função 
«do tempo de preparação e do co-
nhecimento mútuo», que condicio-
nam soluções novas. «As equipas 
procurarão fazer as suas situações 
com maior eficácia. O Sporting tem 
mais jogos e mais quilómetros. Isto 
significa que tem treinado menos, 
mas tem a vantagem de estar na 
Champions e com toda a qualidade 
desses desafios.» 

A jornada arranca, hoje, com a 
receção do Arsenal ao FC Porto. 

Tiago Rocha quer mostrar 
a boa fase dos leões 
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09:51
 
Pode não ser na Ucrânia, na próxima quinta-feira, diante do Vorskla Poltava, o regresso da braçadeira
de capitão ao braço esquerdo de Nani. Após o castigo interno aplicado ao extremo internacional
português de 31 anos, que o levou a ficar fora da lista de convocados para o jogo com o Marítimo, a
bola passou a estar do lado do... jogador.
 
É, pelo menos, este o entendimento tanto da administração da SAD, liderada por Frederico Varandas,
como da parte de José Peseiro. Ou seja, depois da atitude reprovável de Nani aquando da substituição
em Braga, agravada pelo facto de se tratar do capitão de equipa, a estrutura entende que o extremo
terá agora de provar, com o trabalho diário, que merece o estatuto que ostenta desde que regressou,
no início desta temporada, ao clube que o formou.
 
Segundo dados recolhidos por A BOLA, a resposta de Nani tem sido, até agora, exemplar. Depois de
ter assumido o erro cometido em Braga, quando reagiu mal à substituição por Jovane Cabral, o
número 17 treinou-se no sábado de manhã em Alcochete, juntamente com os outros jogadores não
convocados, seguindo para Lisboa onde, à tarde, viu o jogo de andebol no Pavilhão João Rocha e, à
noite, deu o seu apoio aos companheiros de equipa, em Alvalade, frente ao Marítimo, tendo mesmo
partilhado esse sentimento nas redes sociais.  Sempre unidos. Força Sporting , escreveu Nani,
acompanhando com uma fotografia onde surgia junto de Bas Dost, Lumor e Bruno César num dos
camarotes do estádio.
 
Redação
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AGENDA 

HOJE 
FUTSAL 
Estágio Seleção sub-19 
Treinos no Pavilhão de Rio 
Maior, às 10h30 e 17h30. 

AMANHÃ 
ANDEBOL 
Sporting-Benfica 
6.a jornada do campeonato na-
cional, Pav. João Rocha,19h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pf  
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Andebol
Arsenal da Devesa
recebe hoje FC Porto
Em jogo antecipado da sexta 
jornada do Andebol 1, o FC Porto
visita o Arsenal da Devesa, hoje,
às 21.30, no Pavilhão Flávio Sá
Leite. "Um jogo complicado. O FC
Porto é uma equipa que não é do
nosso campeonato. Nós traba-
lhamos todos os dias para me-
lhorar e vamos aproveitar o jogo
com o FC Porto para melhorar as
nossas tácticas e a nossa perfor-
mance”, considerou João Saraiva,
jogador do Arsenal da Devesa. 
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Andebol de praia
Nuno Brito defende
baliza nacional
O guarda-redes do ABC de Braga,
Nuno Brito, integra a selecção
nacional de andebol de praia que
parte amanhã para a Argentina,
onde vai disputar os Jogos Olímpi-
cos da Juventude.  Nascido em
2000, Nuno tem vindo a praticar a
modalidade na vertente de praia
ao serviço do Raccoons  d’Areia,
clube que mais jogadores fornece à
turma das quinas.

§ ABC

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,82 x 29,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77009048 02-10-2018

ÍLHAVO AC                                     23

Treinador: Rui Liberato.
Filipe Silva; Ricardo Senos (5), Jorge
Silva (5), Fernando Vilar (3), Miguel Silva
(1) e Francisco Feiteira (4) - sete inicial -
Tiago Alves, Vítor Pereira, Pedro Lou -
reiro, Gonçalo Dias (2), Bernardo Gon -
çalves (2), Mário Viegas, Edgar Martins
(1), António Abreu e Pedro Lagarto.

SÃO BERNARDO                        26

Treinador: João Alves.
Márcio Fernandes; Hélder Carlos (3),
Tiago Sousa (5), Jonas Alves (4), Jorge
Justino (3), Fernando Marques (2) e Le-
andro Rodrigues (6) - sete inicial - João
Gonçalves, Rafael Silva, Fábio Basto,
Artur Duarte (1), João Saraiva, David
Gomes (1), Diogo Liberato, Diogo Feijó
e Diogo Batalha (1).

Pavilhão da Gafanha da Encarnação.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Mário Viegas (Aveiro)
Ao intervalo: 13-15

Avelino Conceição

Depois da vitória “gorda” na pri-
meira jornada, a equipa do São
Bernardo sentiu maiores difi-
culdades diante do Ílhavo AC,
mas conseguiu um triunfo in-
teiramente justo e justificado ao
fim dos 60 minutos de jogo,
sendo um dos quatro lideres da
Zona 2 do Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão.

Com uma excelente moldura
humana nas bancadas, pode

assistir-se a uma magnifica par-
tida entre dois emblemas caris-
máticos do andebol aveirense.
A equipa comandada pelo sem-
pre frenético Rui Liberato, um
autêntico amante da modali-
dade, manteve um grande equi-
líbrio na primeira quinzena de
minutos de jogo, com o o mar-
cador a assinalar apenas um/
dois golos de diferença para a
formação visitante, que come-
çou com o seu sete-base, for-
mado por jogadores muito ex-
perientes, sabedores das difi-
culdades que o adversário iria
causar, o que permitiu ao con-
junto orientado por João Alves
ir para o intervalo com dois go-
los de vantagem.

Na segunda metade, man-
teve-se a mesma toada de jogo,
com as equipas sempre muito
empenhadas em jogar um an-
debol de qualidade, com saí das
rápidas para o ataque. E foi nes -
te tipo de jogo que o São Ber-
nardo desequilibrou a conten -
da, pois soube explorar e bem
algumas falhas desastrosas por
parte do seu opositor, fazendo
um parcial de 5-0 e alargando
a vantagem para uns confor-
táveis sete golos, quando esta-
vam decorridos 37 minutos de
jogo.

Foi a maior diferença regis-
tada, crucial talvez para o de-
senrolar da resto da partida, já
que o São Bernardo limitou-se

a gerir o jogo e, aos poucos, viu
a vantagem esfumar-se. A equi -
pa da casa nunca “baixou os
braços” na procura de outro re-
sultado e, numa fase de melhor
acerto, ainda recuperou até dois
motivadores golos de diferença
(21-23), fazendo “cres cer água
na boca” aos muitos especta-
dores nas bancadas nos minu-
tos finais.

Mas com uma defesa muito
assertiva ao longo de pratica-
mente todo encontro, os avei -
ren ses souberam controlar
uma vantagem preciosa que
acabou por se cifrar em três go-
los, diferença que se ajusta na
perfeição por aquilo que ambas
as equipas fizeram em campo.
O Ílhavo AC deu, sem dúvida,
uma magnifica resposta e dei-
xou uma boa imagem, perante
um adversário com jogadores
muito experientes, ainda que o
triunfo assente bem à equipa
de “rosa ao peito”.

Destaque na equipa ilhavense
para dois jovens pontas de
grande qualidade, Jorge Sil va e
Francisco Feiteira, que fizeram
nove golos à sua conta. Já no
São Bernardo, referência para
o grande jogo protagonizado
por de Tiago Sousa, bem secun-
dado por Leandro Rodrigues
que, com os seis golos, foi o me-
lhor marcador da partida, que
teve um magnífico trabalho da
experiente dupla aveirense. |

Que magnífico “derby”...
Confronto A equipa de Ílhavo “vendeu cara” a derrota à formação aveirense
num fantástico encontro entre equipas vizinhas

Andebol
2.ª Divisão Nacional

O Ílhavo AC, a jogar em casa, deu réplica ao São Bernardo, que soube gerir a vantagem angariada

Ilhavenses dicutiram
o jogo até ao fim,
mas os aveirenses,
mais experientes,
seguraram uma
vitória que se ajusta
perfeitamente

RICARDO CARVALHAL
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A equipa de veteranos da Aca-
démica de Coimbra deslocou-
-se a León (Espanha) para dis-
putar o Torneio internacional
de San Froilan para veteranos,
regressando com um excelen -
te 3.º lugar em 12 equipas par-
ticipantes.
Já, a nível nacional, os iniciados
dos “capas negras” tiveram o
seu primeiro embate oficial, re-
cebendo a equipa do Vacariça
para o campeonato regional,
tendo sido derrotados em casa
por 18-33.

Os veteranos venceram o
seu grupo, com duas vitórias,
tendo depois claudicado ape-

nas nas meias-finais, contra o
Tela Santander, registando
uma presença meritória e ape-
nas foram batidos por uma
equi pa com jogadores alguns
anos mais “novos”, que acabou

por fazer a diferença, no ritmo
e discernimento. Conseguiram,
no entanto, um dos melhores
resultados desde que voltaram
à actividade há seis anos. Um
exemplo para os mais novos,

e a certeza que o cada vez
maior número de atletas da
AAC continuará a honrar o
símbolo.

Os iniciados receberam o Va-
cariça e tiveram uma entrada
em jogo muito nervosa, regis-
tando um desnível inicial de
que nunca conseguiram recu-
perar. Ainda chegaram a uma
diferença de três golos na se-
gunda parte, mas rapidamente
deixaram o adversário escapar
no resultado, com dificuldades
de entrosamento, precipitação
no ataque e com uma defesa
que não conseguiu ser com-
pacta e impedir as movimen-
tações atacantes.

O primeiro embate oficial da
equipa sénior da turma escolar
é já na sexta-feira (19h00),
quando a Académica se deslo-
car ao terreno do S. Bernardo,
do segundo escalão, para a 1.ª
eliminatória da Taça de Portu-
gal. |

Veteranos e iniciados da
AAC com boas prestações

Veteranos da Académica terminaram no pódio em Espanha

Andebol
Competições
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André Brito foi convocado para a seleção de andebol de praia

Atleta do ABC representa 
Portugal nos JO Juventude

André Brito

 Luís Filipe Silva

o
andebolista do ABC 
André Brito foi con-
vocado para a sele-
ção de Portugal de 

andebol de praia de sub-18
que vai competir nos Jo-
gos Olímpicos da Juven-
tude que vão decorrer em 
Buenos Aires, na Argenti-
na, de 6 a 18 de outubro.

André Brito tem 18 anos 
e pratica andebol indoor há 
cinco anos no ABC e há três 
que se iniciou na vertente 
de praia ao serviço dos AD 
Raccoons d'Areia de Leiria.

O andebolista tem mar-
cado presença nos treinos 
da seleção nacional e par-
ticipou recentemente no 
Torneio Nazaré Dreams.

Portugal integra o Gru-
po B, juntamente com a 
Argentina (equipa anfi-
triã), Itália, Paraguai, Mau-
rícias e Croácia.  A seleção 
nacional sub-18 mascu-

D
R

lina de andebol de praia  
começa a sua participa-
ção nos Jogos Olímpicos 
da Juventude Buenos Ai-
res 2018 frente às Maurí-
cias, no dia 8 de outubro, 

às 10h50 (hora local), mais 
quatro em Portugal. Ain-
da no dia 8, Portugal me-
de também forças com a 
Croácia, às 15h20 (19h20).

No dia 9 de outubro,  

Portugal defronta a sele-
ção da casa (Argentina) às 
15h40, e a seguir a Itália 
(20h10). Fecha a fase ini-
cial no dia 10 de outubro, 
frente ao Paraguai.
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HOJE, NO SÁ LEITE

Arsenal da Devesa
recebe FC Porto
O Arsenal da Devesa recebe hoje, pelas 21h30, o 
FC Porto, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, em encontro antecipado da sexta jornada do 
campeonato de andebol, com transmissão tele-
visiva no Porto Canal.

A antecipação do encontro prende-se com o 
compromisso europeu, no fim de semana, dos 
“dragões”, que seguem na terceira posição do 
campeonato, com 13 pontos, menos dois que o 
Sporting (2.º) e menos seis que o Benfica, que 
tem mais um jogo disputado. 

O Arsenal da Devesa, por seu turno, soma por 
derrotas os seis jogos disputados.

A jornada prossegue amanhã, com o Sporting-
-Benfica (20h00) e conclui-se no próximo sába-
do, com o ABC-Águas Santas, Fermentões-Be-
lenenses, Boa Hora-Madeira SAD, Avanca-Maia 
ISMAI e Sp. Horta-AC Fafe.
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CAMPEONATO 
NACIONAL 

4 

TAÇA 
DE PORTUGAL 

Carlos Pereira com o treinador do Madeira SAD, Paulo Fidalgo. 

Falta reconhecer as SAD's como 
"sociedades de pleno direito" 

PALMARÉS 

A\DE_,OL 

Raul Caires 
raulcaires@jm-madeira.pt  

VICE-CAMPEÃO 
NACIONAL A Madeira Andebol SAD 

celebrou 20 anos de vida 
no passado dia 29 de 
setembro. Aproveitando 
a data, o JM desafiou o 
seu presidente, Carlos 
Pereira, a perspetivar o 
futuro de uma sociedade 
desportiva pioneira e que 
se mantém como uma 
referência nacional. 

10 
PARTICIPAÇÕES 

EUROPEIAS 
(meias finais 

da Taça Challenge 
2017/2018) 

os atletas, e também pagar seguros 
de acidentes de trabalho a taxas al- 
tíssimas". 

"Tudo isto tem de ser repensado 
e revisto por tudo aquilo que nós 
pagamos. Não há nenhuma ativi- 
dade que eu conheça no mundo 
que tenha taxas tão elevadas, da or- 
dem dos 14, 15, 16 ou 17 por cento, 
em relação aos valores salariais pra- 
ticados". E isto é válido para todas 
"as sociedades anónimas desporti- 
vas, sejam estas do andebol, do fu- 
tebol, ou outras", explica, observando 
que "todas têm as mesmas penali- 
zações, mas sem poder usufruir dos 
benefícios de uma empresa normal, 
que está abrangida por uma legis- 
lação completamente diferente". 

"Foi ótimo ter-se criado esta so- 
ciedade anónima desportiva. Foi 
atingido um objetivo, mas ainda 
não atingimos a finalidade que nós 

pretendemos que ela ou elas ve- 
nham a ter", diz, sentenciando ape- 
nas "um balanço positivo em termos 
desportivos". 

Segundo Carlos Pereira, o grande 
desafio para as SAD' nos próximos 
20 anos é conseguir que a realidade 
do seu quotidiano seja complemen- 
tada com regulamentação e reco- 
nhecimento dos custos inerentes à 
atividade que desenvolve. "Preten- 
demos que ela [SAD's] seja melhor, 
mais eficaz, e vamos continuar a 
lutar para que seja encarada de 
uma forma diferente e que não dê 
beneficio só para um lado, e neste 
caso achamos que só pende para o 
lado dos seguros e do Estado", de- 
fende. 

Para alterar este estado de coisas, 
é preciso que a Região e o Estado, 
no seu todo, "tenham a capacidade 
de perceber cabalmente como fun- 

Paulo Fidalgo, treinador do Madeira SAD 
"Acho que acima de tudo, a essência do projeto do Madeira SAD é a 
União da família do andebol da Região. Tenho a certeza de que se o 
Madeira SAD não existisse o andebol da Madeira estaria bem mais 
pobre. Essa união foi muito bem solidificada ao longo do tempo até 
porque no presente estamos a recolher grandes frutos". 

àquilo deveria ter num contrato 
normal de promoção e de desen- 
volvimento", acrescenta. "A única 
grande vantagem é ao nível de im- 
postos, nomeadamente do IVA, mas 
pouco mais ou nada existe além 
desse beneficio". 

"Esperei que ao longo destes 20 
anos houvesse, de facto, grandes al- 
terações e que estas fossem encara- 
das como uma situação normal face 
aos valores contratuais que são feitos 
nestas empresas [SAD's], que deviam 
ter o mesmo critério de avaliação 
para com esses mesmo investimen- 
tos. Mas ainda não foi possível li- 
bertarmo-nos destas amarras", ex- 
plica Carlos Pereira. 

Tal ainda não aconteceu por força 
de duas razões principais: "O Estado 
vê sempre o seu beneficio e olha 
sempre para o desporto com des- 
confiança", enumera, defendendo 
que já passou tempo suficiente para 
"reverter esta situação e passar a 
encarar as SAD como sociedades 
de pleno direito". 

Para o dirigente, o pagamento 
para a Segurança Social feito pelas 
SAD não traz "nenhum beneficio 
para os atletas, pois é a sociedade 
que tem de ter e manter um depar- 
tamento clínico, que tem de tratar 

ciona a atividade das sociedades 
anónimas, identificar os benefícios 
que elas trazem para a formação, 
saúde e bem-estar de atletas e pes- 
soas, e também o custo que isto 
tudo acarreta para elas e os clu- 
bes". 

Região e Estado "têm de perceber 
o quanto é difícil ser dirigente des- 
portivo e o quão é fácil ser gover- 
nante", diz, observando que o diri- 
gismo não pode aumentar impostos 
como a governação. Além disso, 
lembra que o "mercado é muito di- 
minuto e já não temos portas onde 
bater, pois já estragamos todos os 
batentes". 

"É da imaginação de meia dúzia 
de carolas, que gostam, amam e vi- 
vem o desporto, que se mantêm 
muitas SAD's, e, por agora, porque 
muitos ainda se recusam a atirar a 
toalha ao chão", afirma, alertando 
que "há cada vez menos pessoas a 
quererem assumir as responsabili- 
dades que os atuais dirigentes abra- 
çam". 

Em jeito de conselho para quem 
tem o poder de mudar algo, o pre- 
sidente da Madeira SAD indica: "O 
grande desafio para os governantes 
é serem capazes de ganhar empatia 
com o dirigismo desportivo". 

A
criação da Madeira Andebol 
SAD trouxe muitas vanta-
gens, mas não tantas quanto 
seriam desejáveis passados 
20 anos desde a sua funda-

ção. "Quando se faz sociedades são 
para serem sociedades de pleno di- 
reito, o que significa que têm res- 
ponsabilidades para com o Estado, 
e o Estado tem responsabilidades 
para com essas sociedades", observa 
o presidente Carlos Pereira, lamen- 
tando que a "sociedade desportiva 
[ao contrário do modelo que impera 
nas empresas] não tenha tido a 
mesma interpretação no que diz 
respeito ao investimento". 

"Uma sociedade anónima des- 
portiva que não pode fazer candi- 
daturas para as suas próprias in- 
fraestruturas é uma sociedade anó- 
nima que quase não tem razão de 
ser", lembra o dirigente, dando 
como exemplo a impossibilidade 
de uma SAD não poder apresentar 
candidaturas ao Fundo Social Eu- 
ropeu, entre outros 
instrumentos que estão ao alcance 
das SAD's. 

Passadas duas décadas, as SAD 
"continuam a viver na dependência 
de contratos-programa que não têm 
o mesmo significado em relação 
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Carlos Pereira, líder do Madeira Andebol SAD, mostra-se muito critico 
com a abordagem do Estado ao projeto e ao fenómeno desportivo. "Vê 

sempre o seu beneficio e olha para o desporto com desconfiança", acusa, 
lamentando que a sociedade anónima tenha "amarras" que duram há 20 

anos, como o pagamento à Segurança Social sem qualquer dividendo 
para os atletas ou as elevadas taxas aplicadas aos salários 

dos atletas. "Já não temos portas onde bater, pois estragamos 
todos os batentes". pág.32 
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Carlos Resende e Pedro Seabra esperam contrariar um Sporting com ritmo de Champions 

Bosko e Pedroso de fora 
Do lado do Sporting, Bosko Bjelanovic e 
Cláudio Pedroso foram submetidos a 
intervenções cirúrgicas e não são opção 
para o dérbi. O primeiro recupera de uma 
fratura na mão esquerda e o segundo de 
uma lesão no joelho direito. Apesar destas 
baixas nos leões, o pivô Tiago Rocha 
garante que o plantel "está muito unido e 
tudo fará para vencer o Benfica". 

"O Sporting 
tem jogado 
contra 
equipas de 
qualidade 
na Liga dos 
Campeões, 
o que acaba 
por resultar 
numa 
melhoria 
para o 
campeona-
to" 

"Dado o 
tempo de 
preparação 
das equipas, 
não 
acredito 
que seja 
possível 
apresentar 
coisas 
novas desde 
a Superta-
ça" 

Carlos 
Resende 
Treinador 
do Benfica 

Carlos Resende, técnico do Benfica, não espera um Sporting 
desgastado devido à Champions e lembra o que aconteceu no Dragão 

EUROPAATEARIDA 
Para o dérbi de amanhã à 
noite (zohoo), o treinador 
encarnado continua sem 
contar com o central João 
Silva e o lateral-direito 
Stefan Terzic. De resto, 
está tudo apto para a visita 
ao pavilhão dos leões 

MIGUELGOUVECIAPEREIRA 
••• O Benfica visita amanhã 
o Pavilhão João Rocha, casa 
das modalidades do Sporting, 
naquele que será o segundo 
confronto entre as duas equi-
pas esta época. Na primeira 
vez que se defrontaram, as 
águias foram mais fortes e, 
após um triunfo por 29-24, 
levantaram a Supertaça. Ago-
ra a partida é de campeonato e 
as águias lideram. 

Para o treinador do Benfica, 
Carlos Resende, "pouco mu-
dou nas duas equipas desde 
esse jogo", não esperando um 
adversário com desgaste euro-
peu. "O Sporting tem certa-
mente mais jogos que todas as 
equipas e também mais quiló-
metros. Mas têm jogado con-
tra equipas de qualidade, o que 
acaba por resultar numa me-
lhoria. Contra o FC Porto, sou-
beram transportara qualidade 
dos jogos da Liga dos Cam-
peões e impuseram um ritmo 
do jogo mais elevado. Espero 
que não aconteça o mesmo 
frente a nós", apontou o técni-
co, considerando que este será 
o primeiro grande teste dos 
seus jogadores no campeona-
to:"Começarbem dá um alen-
to diferente, mas defrontá- 

mos opositores que tínhamos 
responsabilidade de vencer. O 
próximo jogo com o Sporting 
é especial e nem é preciso mo-
tivar os jogadores." 

Sporting e Benfica vence-
ram todos os jogos do campeo-
nato - encarnados têm mais 
três pontos, mas disputaram 
mais uma partida. No entan-
to, Pedro Seabra considera 
que, por ser ainda o início da 
época, é difícil classificar se es-
tas são as melhores do andebol  

nacional. "O FC Porto tam-
bém tem feito uma boa época, 
apesar de não ter conseguido 
um bom resultado no jogo 
com o Sporting. Só sei que vão 
estarfrente a frenteduas gran-
des equipas e dois treinadores 
com uma postura exemplar", 
considerou o central encarna-
do. 

O Benfica irá a Alvaiade sem 
o central João Silva e o lateral-
direito Stefan Terzic, ambos 
afastados devido a lesão. 
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RODE FC PORTO 
Devido aos compromissos 
europeus do FC Porto, que 
no próximo sábado recebe o 
Minsk, para a Taça EHF, a 
sexta jornada do Campeona-
to Nacional da I divisão tem 
já hoje um jogo antecipado, o 
da deslocação dos dragões a 
Braga, para defrontarem o 
Arsenal, equipa que leva seis 
derrotas. A partida terá início 
às 21h30, no Flávio Sá Leite e 
poderá ser visto em direto a 
partir do site de O JOGO. 
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AGENDA 
ANDEBOL - Divisão Nacional (1.• Fase) - Arsenal Devesa-F. C. Porto (21.30). 
FUTEBOL - Liga dos Campeões (Fase de Grupos - Jornada 2) - Grupo E • AEK Atenas•Benfux 
(20).  
Liga Jovem da UEFA (Fase de Grupos - Jornada 2) - Grupo E - AEK Atenas-Boneca (15). 
TÉNIS DE MESA - Apuramento Europeu de Equipas Masculinas - Grupo 1 - Hungria-Portugal 
(17) 
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"Que o resultado dos 
últimos jogos não mude" 
Carlos Resende não 
espera grandes surpresas 
para o dérbi e deseja novo 
triunfo frente ao Sporting 

JOSÉ MORGADO 

R Sport ing e Ben fica defron ta m - 
se amanhã no PavilhãoJoão Rocha, 
num dérbi entre as únicas duas 
equipas que somam por vitórias to-
dos os encontros que disputaram 
até agora nocampeona t o nacional. 

Carlos Resende, treinador clo 
Benfica, fez a antevisão do jogo em 
conferência de imprensa e disse 
não esperar surpresas para o en-
contro da 6' jornada, desejando 
que o resultado seja igual (ou pare - 
ciclo) com o da Supertaça, há um 
mês, quando o Benfica ganhou de 
forma clara. "Espero que o resul-
tado dos últimos jogos não mude. 
As duas equipas conhecem -se 

"BENFICA E SPORTING VÃO 
TENTAR IMPOR AS SITUAÇÕES 
HABITUAIS, COM MAIS 
EFICÁCIA", GARANTE RESENDE 

bem, pelo que é difícil estar sem - 
pre a encontrar soluções novas. 
Benfica e Sporting vão procurar 
impor as situações que habitual-
mente trabalham, com maior efi - 
cácia, reduzindo erros que acon 
teceram no 19  jogo, da Supertaça, 
normais no início das épocas." 

Resende duvida que a equipa 
leonina apareça desgastada e con -
sidera que o excesso de jogos face a 
equipas de todo até é positivo.  

"Eles podem não ter tanto tempo 
de descanso e treino, mas tem uma 
vantagem: jogar a melhor compe - 
t leão do Mundo e defrontar as me-
lhores equipas. É assim que se 
evolui. Isso eles tem", assumiu. 

Pedro Seabra, escolhido para 
fazer a antevisão do jogo, fala de 
uma partida importante. "Não sei 
se Benfica e Sporting são as me --
I 

 
hores equipas do campeonato. O 

FC Porto também tem estado bem. 
Vai ser um duelo entre duas ectui 
pas de qualidade e queremos ga - 
nhar para ficar à frente."  

No Sporting reina a confiança. 
Nem a derrota caseira na Cham-
pions frente aos dinamarqueses 
do Silkeborg abala a confiança 
do bicampeão nacional para o 
dérbi de amanhã, como demons-
tra Tiago Rocha. "A derrota que 
tivemos na Europa não nos afe-
tou. Temos bastantes encontros 
e jogámos contra uma formação 
de topo. Apesar do desaire, con-
seguimos demonstrar o nosso  

excelente andebol. Estamos 
numa boa fase e quarta-feira 
queremos prová-lo. Já conhece-
mos bem o Benfica. No início da 
época, na Supertaça, ainda não 
estávamos bem alinhados, mas 
agora estamos muito unidos", 
disse. Entretanto, os leões infor-
maram que os lesionados Cláu-
dio Pedroso e Bosko Bjelanovic 
vão parar quatro e dois meses e 
meio, respetivamente. 

Leão Tiago Rocha promete empenho 
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Andersson orienta dragões1  

ENTRA EM AÇÃO APÓS DERROTA COM OS LEÕES 

Dragão quer esquecer clássico 
Depois de ter perdido em casa 

com o Sporting, o FC Porto abre 
hoje a 6:4  jornada do campeonato, 
com a receção ao Arsenal Devesa. 
Contudo, a derrota com os leões 
ainda não está esquecida. 

"Ficámos desiludidos com o re-
sultado, pois acreditámos que era 
um jogo que estava ao nosso al-
cance e cometemos algumas fa-
lhas que nos impediram de chegar 
à vitória. Encarámos esta semana 
de trabalho ainda com mais von- 

ANDEBOL 1 
61ornada   

ARSENAI 211130 FC PORTO 

SPORTINGamanhã BENFICA 

ABC sábado ÁGUAS SANTAS 

FERMENTÕES sábado BELENENSES • 

BOA HORA sábado MADEIRA SAD 

AVANCA sábado MAIA ISMAI 

SP HORTA sábado FAFE 

tade de trabalhar e de melhorar", 
comentou o ponta-esquerda Leo- 
nel Fernandes, rejeitando facili- 

dades para o jogo de hoje: "Todos 
os jogos são difíceis e cabe- nos a 
nós torná-los fáceis. Não podemos 
ir para lá com a mentalidade de 
que pode ser um jogo acessível. " 

No sábado, a equipa orientada 
por Magnus Andersson defronta o 
SKA Minsk na Taça EHF. 

Do lado bracarense, João Pedro 
Saraiva não tem ilusões: "Vai ser 
um duelo complicado. O FC Porto 
não é do nosso campeonato. Va-
mos tentar aproveitar." 
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Treinador do Benfica não espera grandes surpresas para o dérbi e deseja novo triunfo frente ao
Sporting
 
Sporting e Benfica defrontam-se amanhã no Pavilhão João Rocha, num dérbi entre as únicas duas
equipas que somam por vitórias todos os encontros que disputaram até agora no campeonato
nacional.
 
Carlos Resende, treinador do Benfica, fez a antevisão do jogo em conferência de imprensa e disse não
esperar surpresas para o encontro da 6ª jornada, desejando que o resultado seja igual (ou parecido)
com o da Supertaça, há um mês, quando o Benfica ganhou de forma clara. "Espero que o resultado
dos últimos jogos não mude. As duas equipas conhecem-se bem, pelo que é difícil estar sempre a
encontrar soluções novas. Benfica e Sporting vão procurar impor as situações que habitualmente
trabalham, com maior eficácia, reduzindo erros que aconteceram no 1º jogo, da Supertaça, normais
no início das épocas."
 
Resende duvida que a equipa leonina apareça desgastada e considera que o excesso de jogos face a
equipas de todo até é positivo. "Eles podem não ter tanto tempo de descanso e treino, mas têm uma
vantagem: jogar a melhor competição do Mundo e defrontar as melhores equipas. É assim que se
evolui. Isso eles têm", assumiu.
 
Pedro Seabra, escolhido para fazer a antevisão do jogo, fala de uma partida importante. "Não sei se
Benfica e Sporting são as melhores equipas do campeonato. O FC Porto também tem estado bem. Vai
ser um duelo entre duas equipas de qualidade e queremos ganhar para ficar à frente."
 
Leão Tiago Rocha promete empenho
 
No Sporting reina a confiança. Nem a derrota caseira na Champions frente aos dinamarqueses do
Silkeborg abala a confiança do bicampeão nacional para o dérbi de amanhã, como demonstra Tiago
Rocha. "A derrota que tivemos na Europa não nos afetou. Temos bastantes encontros e jogámos
contra uma formação de topo. Apesar do desaire, conseguimos demonstrar o nosso excelente andebol.
Estamos numa boa fase e quarta-feira queremos prová-lo. Já conhecemos bem o Benfica. No início da
época, na Supertaça, ainda não estávamos bem alinhados, mas agora estamos muito unidos", disse.
Entretanto, os leões informaram que os lesionados Cláudio Pedroso e Bosko Bjelanovic vão parar
quatro e dois meses e meio, respetivamente.
 
José Morgado
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