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Benfica x Sporting - Andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aaa8de70-c56d-4ec1-8e8c30f0d324d4a4&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting venceu o derby de andebol da 7ª jornada por 24-27.
Repetições: TVI 24 - 2ª Hora , 2017-10-19 01:29
TVI 24 - 2ª Hora , 2017-10-19 05:25
TVI - Diário da Manhã , 2017-10-20 08:34
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No banco dos leões, treinador Hugo Canela e Jogadores celebraram a vitória na Luz que valeu a liderança do campeonato e o fim da Invencibilidade da equipa de Carlos Resende e para a qual o lateral cubano Pedro Valdés foi decisivo

ANDEBOL
Por

MIGUEL CANDEIAS

ELIZMENTE, o traba
lho que fizemos durante a semana deu os
seus louros. O Pedro
[Valdés] é um jogador
que cria muito desgaste pela for
ma como atua, tanto para ele como
para as defesas. Na primeira parte optámos por ter mais o Edmil
son Araújo nas ações ofensivas,
criar um jogo mais fluído e contínuo. Foi essa a aposta. No segun
do tempo sabíamos que o Benfica,
pela forma corno defende, sofreria maior desgaste e podíamos
aproveitar. Aí o Pedro, com toda a
sua explosividade, faria a diferen
ça», declarou o treinador do Sporting, Hugo Canela. E fez! Com urna
vitória na Luz por 24 27, os leões
quebraram a invencibilidade do
Benfica e assumiram a liderança
do campeonato. «Deixa-me feliz
que as coisas que planeamos saiam
bem», desabafou ainda o técnico.
Apesar dos sucessivos erros de
finalização e de algumas falhas técnicas ao nível do passe que pernil
tiram que os visitantes comandassem quase sempre o marcador e
chegassem a liderar por 7-10, João
Silva, Davide Carvalho e Belone
Moreira mantiveram tudo em aberto á ida para o balneário (11-12). As
águias apostavam numa defesa 2x4
com Carvalho e Seabra bastante
subidos, muitas vezes além dos 9
metros, para atrapalhar o ataque
dos campeões nacionais. No entanto, primeiro Frankis Carol e depois Tiago Rocha, este com 4 dos
seus 7 golos na primeira parte, tiraram partido do espaço existen-

F

`El diablo' Valdés
Sporting vence na Luz, quebra invencibilidade do Benfica e é líder
o Lateral cubano marcou 7 golos em 9 remates o Asanin gigante na baliza
ANDEBOL — ANDEBOL 1— 10R.

Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa

RENFICA

•

SPORTING
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Aijosa Cudic (GR)
Matei Asanin (GR)
Manuel Gaspar (GR)

Davide Carvalho (8)

Pedro Portela (4)

João Silva (4)

Frankis Carol (4)
Tiago Rocha (6)
Carlos Carneiro (1)

Pedro Seabra (2)
Fábio Vidragc11)

Edmilson Araújo (2)

Alexandre Cavalcanti (2)

Ivan Nikcevic (1)

Paulo Moreno (1)

Pedro Valdés (7)

João Pais (1)
Ales Silva
André Alves

Bosko Bjelanovic
Felipe Borges (2, 1 7m)
Michal Kopco

Ricardo Pesqueira

Francisco Tavares

Gonçalo Nogueira
Francisco Pereira

Bruno Gaspar
Janko Bozovic

CARLOS RESENDE

figura

PEDRO
YALDÉS
SPORTING

KTEZALo 12

Hugo Figueira (GR)
Diogo Valério (GR)
Miguel Espinha (GR)

Belone Moreira (5, 3 7m)
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HUGO CANELA

ÁRBITROS
Duarte Santos e Ricardo Fonseca
AI FY kir.op IDMIA /ACC

Guardião Asanin brilhou na baliza dos leões

-* Apenas chamado a ações ofensivas na 1' parte, Valdés fez a diferença que o Sporting procurava ao registar 7 golos em 9 remates (78 por cento),
três dos quais nos 5 minutos (0-4) que
viriam a resolver o derby lisboeta e a
liderança do campeonato.

Têm a palavra

PORMENORES
Na 2.° parte o Sporting teve um
ascendente importante. Voltámos a
falhar em pormenores: errámos
situações de concretização. Foi essa a
diferença. Temos capacidade para marcar
mais de contra-ataque. As equipas
lutaram com elevado fair play, o que num
jogo com este cariz temos de destacar

CARLOS RESENDE
Treinador do Benfica

FINALMENTE ATIVOS
te junto à área para marcar e ser
quase sempre o Sporting a marcar
o ritmo da partida.
Na segunda parte tudo mudou.
Limitando-o até então a apenas
ações defensivas, Canela soltou o
diabo Valdés. O Benfica, que terá
feito uma das partidas na qual menos aplicou aquilo que tanto agrada Carlos Resende — velocidade e
constante ataque rápido e contra-ataque —, ainda conseguiu sete
igualdades até 10 minutos do fim
(20-20), chegando pelo meio, em
duas ocasiões, ao comando. Mas
nunca por mais de um golo. E então, em cinco minutos, tudo mudou.
O lateral cubano marcou três golos
num decisivo parcial de 0-4 (20-24)
enquanto Asanin brilhou na baliza
ao impedir três livres de 7 metros,

Estivemos muito bem na defesa,
finalmente ativos. Muita intensidade e
união. Nâo nos afundámos perante os
erros. No ataque, na 1.° parte houve
situações que nem concretizámos,
mas sempre a tentar construir jogo,
Na 2.a aproveitámos as debilidades da
defesa do Benfíca

HUGO CANELA
Treinador do sporting

dois de Belone e outro de João Silva. Daí até final o Sporting nunca
mais perdeu o controle da situação.
De assinalar a correção de todos
em campo num derby sempre escaldante e o facto de a primeira
exclusão — houve apenas duas,
para os forasteiros — só se ter verificado aos 53 minutos.

O último antes
da Seleção
-> ABC recebe hoje o Avanca e
procura manter-se sem derrotas
antes da pausa do Andebol 1
A última partida antes da paragem devido
aos trabalhos da Seleção Nacional em
Moimenta da Beira joga-se em Braga, com
o ABC a receber hoje o Avanca (20.30
horas) referente à 8.3 jornada do Andebol 1
que prossegue a 1de novembro e conclui-se a 7 do mesmo mês como FC Porto-Arsenal Devesa. Atualmente com cinco
vitórias e dois empates, os bracarenses
terão dificil teste perante o Avanca, disposto
a melhorar o resultado da jornada anterior
em que empatou em casa com o Xico
Andebol.
H. C.
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1 195-159 19
O 200-165 19
3 225-233 18
2 216-191 17
2 208-167 16

5 175-179 11
5 171-203 10
6 162-202 8

7 151-232 7

8: Jornada, hoje — ABC-Avanca(20.30 h) lnov — AC Fate-Benfica, Xico Andebol-Belenenses, São Bernardo-ISMAI. Sporting-Boa Hora, Madeira SAD-Águas Santas. 7
nov — FC Porto-Arsenal Devesa
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Anterior1 de 3Próximo
O jogo desta quinta-feira iniciou-se com um minuto de silêncio em honra das vítimas dos incêndios do
fim-de-semana. Tal como a Federação e todos os redatores do BnR encontro-me extremamente
solidário perante a situação. O publico cumpriu e o jogo que muitos esperavam começou.
O primeiro golo da partida surgiu no decorrer do quarto minuto da partida e foi marcado por Frankis
Carol. Tal como se espera nos derbys o equilíbrio foi predominante e os empates sucederam-se. No
entanto, com o apoio do público da casa, o SL Benfica, depois dos dez minutos iniciais, passou para a
frente do marcador, comandados por Pedro Seabra. Esta vantagem mínima da equipa casa acordou os
Campeões Nacionais que, com um parcial de 0-3, passaram para a frente do marcador (5-7). Os
comandados de Hugo Canela geriram o jogo e a equipa da casa teve de arriscar mais. O Sporting CP
aproveitou os erros cometidos nessa altura para contra-atacar e até aumentar a vantagem (7-10).
Entrámos assim numa altura decisiva da partida: se a equipa de Carlos Resende se deixa ir abaixo
emocionalmente, o Sporting certamente iria conseguir gerir o jogo e partir para uma vitória
relativamente fácil. Ora, foi precisamente o contrário que aconteceu. As águias reagiram e empataram
a partida (10-10). O resultado ao intervalo era 11-12.
Davide Carvalho fez uma grande exibição, marcando oito golos
Fonte: SL Benfica
O recomeço da segunda parte foi muito intenso e dinâmico, com ambas as equipas a tentarem marcar
uma posição forte para o resto do jogo. Os empates e o equilíbrio voltaram a dominar a partida. Tal
como na primeira parte, por volta dos dez minutos, o SL Benfica assumiu a liderança, tendo-a perdido
nos momentos seguintes novamente (16-17). O resultado final era imprevisível, tal como se pretende
num jogo de Andebol.
Chegaram, então, os dez minutos finais. E com eles Matej Asanin. Se no jogo do Sporting com o
Montpellier tinha havido um jogo pré-Cudic e pós-Cudic hoje Asanin foi decisivo, fechando a baliza e
fazendo com que a sua equipa conquistasse uma vantagem de quatro golos. A partir desse momento a
experiência leonina foi suficiente e o resultado final foi 24-27.
Anterior1 de 3Próximo
Bio
Pedro Palma
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ANDEBOL

CAMPEÃO VENCE DÉRBI
GO Sporting venceu ontem no
Pavilhão da Luz o Benfica por
27-24, em jogo da 73 jornada, e
ascendeu à liderança do campeonato nacional de andebol.
A primeira parte foi de grande
equihbrio com um jogo de parada e resposta, mas sempre com
ligeiro ascendente da equipa
leonina, que chegou ao intervalo a vencer por 12 11.

Após o descanso, a mesma
toada. Mas aos 52', Cavalcanti
atirou à barra e esse momento
acabou por ser decisivo para o
Sporting arrancar em definitivo
para a vitória.
Os campeões nacionais em titulo, que impuseram a primeira
derrota no campeonato às
águias, lideram agora isolados
com mais um jogo. •

Paulo Moreno tenta marcar
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ABC/UMinho recebe Avanca a pensar no topo

ACADEMISTAS recebem o Avanca em duelo antecipado da oitava jornada, um jogo em que vão lutar para se manterem no topo
da tabela classificativa. Jorge Rito alertou para as qualidades do adversário, mas lembrou que resultado vai depender do ABC.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Num duelo que acontece em dia
que não é habitual, o ABC/UMinho recebe hoje o Avanca, em
duelo que foi antecipado da oitava jornada do Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão e
que se disputa às 20.30 horas no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Este é um duelo em que os academistas, caso garantam a vitória, podem manter-se no topo da

tabela classificativa e é esse o
objectivo traçado para este jogo
com o Avanca, apesar do treinador Jorge Rito reconhecer que as
dificuldades vão existir, tendo
reconhecido o potencial da equipa avanquense.
“Tivemos oportunidade de ver
alguns jogos do Avanca e a sensação que temos é que tem enorme potencial. Tem feito resultados não muito regulares em termos de conquista de pontos, pois
lembro que ganharam no Águas

Santas e logo a seguir empataram com o Xico Andebol em casa”, considerou o treinador,
acrescentando ser “uma equipa
com a qual temos que ter muito
cuidado. Tem jogadores de primeira linha que têm um potencial de remate incrível”.
No entanto, na opinião de Jorge Rito, a receita para os bracarenses somarem mais um triunfo
passa por “ser iguais a nós próprios. Defender bem, ter um jogo ofensivo baseado na organi-

zação e paciência e depois vontade de ganhar, que temos mostrado sempre em todos os jogos.
Acedito que vai sempre depender mais de nós do que do adversário o resultado do jogo”, isto
apesar de o plantel ter alguns jogadores tocados e que estarão
em dúvida até à hora do jogo.
Este duelo vai disputar-se na
noite de hoje, depois de ter sido
antecipado, pelo que o treinador
Jorge Rito lançou um apelo aos
sócios, adeptos, simpatizantes e

todos os bracarenses para que
compareçam em massa, para
apoiarem a equipa bracarense,
lembrando que neste momento o
ABC/UMinho está na luta directa pelo primeiro lugar da classificação geral.
“Mais uma vez apelo ao público para que compareça em grande número. Este é um jogo antecipado, por isso se disputa
sexta-feira [hoje]. Seria importante ter o apoio das pessoas”, finalizou o técnico.
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Henrique Melo
nomeado

A União de Associações de Andebol dos Açores nomeou o técnico mariense, professor Henrique Melo, para seleccionar regional
da modalidade.
O objectivo é o projecto Jogos das Ilhas, que no ano de 2018
realizam-se entre 22 e 28 de Maio na Vila de Catânia, na Sicília.
O jovem técnico mariense, licenciado em Ensino da Educação
Física e Desporto, com mestrado no Ensino da Educação Física e
Desporto nos Ensinos Básico e Secundário, com Pós Graduação em
Gestão Desportiva, é actualmente treinador de andebol com a categoria de grau III. Desempenha as funções de treinador de andebol
no Clube Desportivo Os Marienses desde há 5 anos nos escalões
de Minis e Infantis, com várias participações a nível regional e nacional.
Actualmente Humberto Melo é o coordenador de toda a formação de andebol do “Os Marienses”, sendo também o principal promotor do projecto “Cagarrinhos Activos”, e do torneio “Marienses
Summer Cup”.
Como atleta tem um com vasto curriculum. Pratica o andebol há
23 anos consecutivos tendo passagens pelo Sport Lisboa e Benﬁca
no escalão júnior, mudando-se na época seguinte para o Clube Futebol os Belenenses onde ﬁcou por 3 épocas. No Belenenses foi
campeão nacional de juniores e jogou por duas épocas na 1.ª divisão
de seniores. Em 2012 regressou ao Marienses onde se mantém no
ativo até então.
Os atletas nascidos em 2002 e em 2003 serão os atletas alvo
para este projeto que ao contrário de épocas anteriores será realizado com um tempo mais curto de preparação.

Página 6

A7

ID: 71826101

20-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,16 x 11,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Artística procura
bom resultado em Braga
Andebol

RICARDO CARVALHAL

Campeonato Nacional 1

PONTOS Em jogo antecipado
da 8.ª jornada do principal
campeonato nacional, a Artística de Avanca joga, esta noite,
no recinto do ABC, em Braga,
um jogo que se prevê difícil
para as duas formações.
Na antevisão da partida,
agendada para as 20.30 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, Carlos Martingo (na foto), treinador
da formação avancanense, demonstrou a intenção de alcançar um bom resultado, que
ajude a “apagar” o surpreendente empate em casa, na última jornada, frente ao XicoAndebol. “Depois de um jogo menos conseguido da nossa parte,
vamos fazer tudo para voltar às

boas exibições”, começa por dizer o treinador.
“Sabemos de antemão que
vamos encontrar um adversário que tem efectuado excelentes exibições e resultados, mas
nós queremos dificultar a vida
ao ABC, mostrar a nossa qualidade e trazer pontos”, assegurou, ainda, Carlos Martingo.
O jogo será transmitido em
directo pela AndebolTV. |
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ABC/UMinho joga hoje, às 20h30, no pavilhão Flávio Sá leite

DM

«Temos de ter cuidado com o Avanca
zação e paciência. O modo como o jogo decorrer
vai sempre depender mais
de nós do que do adversário», destacou Jorge Rito.

«Queremos continuar
colados ao primeiro classificado e para isso teremos de vencer o Avanca.»,
finalizou.

Jorge Rito faz apelo

«Apoio dos adeptos
é muito importante
ABC/UMinho quer continuar na rota dos triunfos

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho recebe hoje, a partir das
20h30, o Avanca, no
pavilhão Flávio Sá
Leite, em jogo antecipado
da 8.ª jornada do campeonato nacional de andebol
da I Divisão.

O

O técnico Jorge Rito,
em declarações prestadas ao site dos academistas, alertou para as dificuldades que o adversário
poderá causar, tendo em
conta os resultados conseguidos nos últimos jogos.
«Já tivemos a oportunidade de ver alguns jogos

do Avanca e temos a sensação de que é uma equipa com enorme potencial. Tem feito resultados
não muito regulares em
termos de conquista de
pontos. Foram vencer a
Águas Santas e na última
jornada empataram com
o Xico Andebol em casa»,

sublinhou.
Neste momento, a
grande prioridade do
ABC/UMinho é manter-se nos primeiros lugares,
dando continuidade aos
bons resultados somados.
«Temos de defender
bem e ter um jogo ofensivo baseado na organi-

Jorge Rito pede para hoje o apoio dos adeptos
no sentido de facilitar a tarefa frente ao Avanca.
«O jogo vai ser num dia que não é habitual.,
porque é antecipado e espero que isso não crie
obstáculos, porque seria importante termos o
apoio das pessoas. No mínimo, queremos continuar colados ao primeiro classificado e para isso teremos de vencer o Avanca e contamos com
o nosso público para isso», disse.
O ABC/UMinho soma 19 pontos fruto de cinco triunfos e dois empates.
A equipa orientada por Jorge Rito ainda não
perdeu em partidas a contar para o campeonato nacional da 1.ª Divisão e o treinador deseja
manter esta performance nos próximos tempos.
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A 8.11 jornada tem hoje um
jogo, em Braga, o ABC»anca, mas é tempo de
pausa na competição em
virtude dos trabalhos da
Seleção. A equipa de Paulo
Jorge Pereira entra em
estágio amanhã em Moimenta da Beira, tendo dois
jogos, a 25 e 27, com a
Roménia. A 1 de novembro
retoma-se o campeonato.
ANDEBOL 1
Belenenses-AC Fale.
Avanca-Xko Andebol
Aguas Santas-ABC
Boa Hora-S. Bernardo

32.22
25-25
30-23
33-27

ArsAnal-1Aadeta SAD

23-31

ISMAI-PC Porto
Bonfim-Sporting
551F1CAÇ.,::

21-30
24-27

J V E 0 1.1-S P
8 6 1 1 245-187 21
• flonfka
7 6 O 1 195-159 19
7 5 2 0 20046519
3.• ABC
edienenpas 8 5 O 3 215-233 18
• Illaddra5AD 7 5 O 2 216-191 17
• FC Porto
7 4 1 2 208.16716

1.° Sporting

• ~11C3
7 4 1 2 197187 16
7 3 O 4 188.196 13
8.° KMAI
9.° >Oco Andebol 7 2 2 3 179-212 13
10." Boa Hora
7 2 1 4 202.20112
11.° Aguas Santas 7 2 O 5 175-179 11
7 1 1 6 171.203 10
12.° Arsenal
7 O 1 6 162.202 8
13.*AC Fafe
14.•Sil4mardo 7 O O 7 151-232 7
0X114A 108N AP*
20/10: ABC-Avaro(2Ch30)
01/11 AC Fafe-8enfica (18h00);

xko-Beienenses081100); Madeira
sAD-AquasSantas051-00);SP0~
Nora (20h00); 5. Bornanio-ISMAI (21h00)
07/11 F C Porto-Ars•nal(21h00)
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ANDEBOL Sporting quebrou invencibilidade do Benfica no campeonato
e subiu ao
posto da classificação, embora tendo mais um jogo

LEA0 MANTEM HABITO
DE VENCEI? NA LUZ
eNTr-T7T'Vz
Pavilhão da Luz
Arbltros: Duarte Santos e Ricardo
Fonseca (AA Madeira)
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FÁBIORREIMA MIA
*** Foi com uma ponta final

de grande qualidade que o
Sporting superou o até ontem
invicto Benfica, por 27-24, em
jogo que encerrou a7.a jornada
do Campeonato Nacional. A
última derrota dos leões na
casa do rival remonta a 25 de
maio de 2013 (31-30), com
Frederico Santos ao leme dos
verdes e brancos e Jorge Rito
no banco encarnado. São assim 1608 dias sem perder na
Luz, que continuam a contar
graças a uma vitória conseguida nos dez minutos finais.
O encontro começou equilibrado, com as defesas a superarem os ataques e Cudic e Figueira a destacarem-se entre
os postes. A medida que a eficácia aumentava, também o
marcador alargava, mas nem
por isso o equilíbrio se desvanecia, com vários empates a
sucederem-se. A meio do primeiro tempo, três golos sucessivos deram aos leões uma
preciosa vantagem, que, embora anulada, foi importante
para levar o conjunto de Hugo
Canela até aos balneários na
frente do marcador (11-12).

Tiago Rocha vai rematar, perante o olhar do benfiquista João da Silva e do colega Ivan Nikcevic
O segundo tempo começou
disputado como o primeiro e
assim se manteve até aos dez
minutos finais, quando o último empate (20-20) foi desfeito e os verdes e brancos arrancaram para um desfecho de-

molidor. O recém-entrado
Asanin foi peça essencial para
fechar abaliza leonina (defendeu dois livres de sete metros
e outros tantos remates), segurando uma vantagem de
quatro golos (20-24), a maior

em toda a partida. Quando a
defesa falhou, a chave esteve
no ataque, com Pedro Valdes a
aproveitar o desgaste encamado para brilhar e dar ao Sportinguma vantagem de três golos que se verificaria até final.

A FIGURA

Pedro Valdes

Etir ES
"Se pudéssemos,
apagávamos esta
semana"

Carlos
Resende
Treinador do
Benfica

"Foi um bom espetáculo
desportivo, com duas
equipas a lutarem imenso. O
Sporting teve um ascendente importante na segunda
parte, onde falhámos várias
situações de concretização
que fizeram a diferença. Se
pudéssemos, apagávamos
esta semana"

`Até com fita-cola
os meus jogadores
dão 20096"
ii

Hugo Canela
Treinador do
Sporting

"Estivemos enormes a
defender, muito ativos,
intensos e unidos. Na
segunda parte tivemos
discernimento e aproveitámos as debilidades defensivas do Benfica. Estamos com
multas lesões, mas até com
fita-cola os meus jogadores
dão 200%"

O lateral do Sporting toi o
melhor r111r cacho dos
leões (oito golos) e o
prinCipaldesequllibrador
lo tqtio verde e branco.
DeStatOu- se na segunda
parte, aproveit ando
dosgaste encarnado para
5el.ar a vitória ci,15141
equipa nos minutos
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Amaciei - Divisa° Nadonal (l_* Fase) - ABC-AvAnca (20.30)
Futebol - Uga - EstonI Boavista (20 30)
haitiana - Torneio de Apuramento para o Europeu (50D-19/Portuga» - Noruega-Irlanda
Nord, (IS - Mun Nelas) Pormal- Chipre
- Mim Ntarlfp:11(1f )
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Divisão Nacional

Carlos Carneiro remata perante a oposição de Alexandre Cavalcanti

Sporting impõe
primeira
derrota à águia
O Sporting colocou, ontem, um ponto final no arranque vitorioso do Benfíca, ao ganhar, na Luz, por
27-24, no acerto da sétima
jornada da 1. Divisão Nacional de andebol. Com este
triunfo, os leões assumiram
a liderança da classificação,
por troca com as águias.
O muito público que
acorreu ao pavilhão foi
brindado pelas duas equipas com um grande espetáculo. O equilíbrio esteve
presente em quase todo o
encontro, com a balança a
pender para a formação
leonina na reta final.
Na primeira parte, os dois
conjuntos equivaleram-se,
pelo que o marcador não registou grandes oscilações.
Ao intervalo, os leões venciam por 12-11.
No reatamento, o filme
seguiu igual. Com sucessivos empates até aos últimos
10 minutos. O Sporting ganhou ligeiro ascendente e
alcançou uma vantagem de
quatro golos. Na baliza, Matej Asanin foi gigante e não
permitiu a recuperação das
águias, que assim sofreram
a primeira derrota. s.s.
&trinca
SPoities4

Treinadores

,ak ,a, Foi um bom espec`"
táculo. Se pudéssemos apagar esta semana, fá-lo-lamos. Falhámos onde não é normal"
Carlos Resende
Benfica

, s Foi um excelente
Jogo. Sabíamos
que íamos ter dificuldades, mas defensivamente
estivemos muito fortes"
Hugo Canela
Sporting

24
27

Local Pavilhâo da Luz, em Lisboa.
Arbtixos Duarte Santos e Ricardo Fonseca
& Mi« Hugo Figueira (GR), Drogo Valeria (GR) e
•
Espinha (GR): Da,nde Carvalho (8) João
Silva (4). Pedro Marques (2) loào Pais (1), Andre
Alves, Belone Morerra (5), Paulo Moreno (1),
Ricardo Pesqueira, Goncalo Nogueira. Alexandre
Cavalcanti (2), Fabro Vidiago (1), Francisco Pereira
e Ales Silva Treinador Carlos Resende
Mate) Asanin (GR), Masa Cudrc (GR) e
Sps.
Manuel Gaspar (GR). Pedro Valdes (7) Pedro
Panela (4). Michal Kopco, Bosko Bjeianovic.
Prantos Marro (4), Bago Rocha (6), Carlos Carneiro
(1). Francisco Tavares. Ednnilson Araujo (2). Bruno
Gaspar. Ivan Nikcevic (1). )anko Bozovic e Felipe
Ribeiro (2). Treinador Hugo Canela
Ao Intervalo 11-12
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Andebol

Sporting ganha
derby e assume
liderança da Liga
O Sporting é o novo líder do
campeonato de andebol,
depois de ontem ter batido o
Benfica, no pavilhão da Luz,
por 24-27, na 7.ª jornada. Ao
intervalo, os “leões” venciam
por um golo de diferença (1112), consolidando a vantagem
no segundo tempo, com
uma boa exibição do guardaredes Asanin (defendeu três
livres de 7m seguidos) e de
Pedro Valdés, autor de sete
golos — o melhor marcador
da partida foi o benfiquista
Davide Carvalho, com oito.
Com este triunfo, o Sporting
passa a somar 21 pontos,
ultrapassando o ABC e os
“encarnados”, ambos com 19
pontos, ainda que a equipa de
Alvalade tenha mais um jogo
disputado. Também com oito
jogos, o Belenenses ocupa o
quarto lugar, com 18 pontos.
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ANDEBOL

LEA0 RUGIU CO

CAMPEAI)

Sporting impõe primeira
derrota ao Benfica no
Campeonato Nacional
e ascende à liderança

24 27
BENFICA SPORTING
Carlos ResendeQ °Hug° Canela
CLS FXC

CLS EXC

H. FIGUEIRA* O
D. CARVALHO' 8
JOÃO SILVA
4
PEDRO SEABRA 2
FÁBIO VIDRAGO 1
B. MOREIRA
5
R. PESQUEIRA
O

o
o
o
o
o
o
o

ALOJA CUOIC O O
PEDRO VALDÉS 7
PEDRO PORTELA 4
FRANKIS CAROI. 4
TIAGO ROCHA 6
C. CARNEIRO
1
E. ARAÚJO
2

o
o
o

JOÃO PAIS
1
A. CAVALCANTI 2
PAULO MORENO 1
ALES SILVA
O

O
O
O
O

M. ASANIN e
I. NIKCEVIC
FEUPE BORGES

O
O
O

O
1
2

"Detalhes
na finalização
decidiram jogo"
EU Carlos Resende reconheceu
queforarn os detalhes a decidir o
jogo, elogiando ainda o ambiente. "Foiumbom espetáculo desportivo. As duas equipas lutaram imenso paraver quem seria
vencedor. Na segunda parte o
Sporting teve ascendente sobre
nós. O que decidiu o jogo foram
alguns detalhes no capítulo da
finalização. Foi um jogo com
muito fairplay."
O técnico do Benfica, que
chegou esta época à Luz, sublinhou que o jogo de ontem para
já não decide nada, mesmo que
oresultado tivesse sido o inverso. "Na segunda parte aconteceram alguns erros defensivos.
Mesmo que tivéssemos vencido não seríamos campeões." o
HUGO CANELA

o
o

"Estivemos
ativos e com
intensidade"

AO INTERVALO: 11-12
LOCAL:

CARLOS RESENDE

Pavilhão n' 2 da luz

ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca

(SIE ao fimde seisjogosconsecutivos a vencer no campeonato, o
Benfica lá foi travado pelo campeão
nacional, Sporting, em jogo que
encerrou a74 jornada. No primeiro
confronto esta época, entre estes
dois candidatos ao título, os leões
foram mais fortes (27-24) que as
águias e saíram do Pavilhão d 2 da
Luzcomaliderançaisolada, apesar
deteremmaisumjogo.
Foi de resto uma semana negativa para os comandados de Carlos
Resende que já tinham sido eliminados da Taça EHF no passado domingo. Masvamos ao dérbi...
Esperava-seumjogode emoções
fortes e muito competitivo, tal
como é apanágio nos confrontos
entre os rivais de Lisboa. Com um

ii~fiffliffleer

ARMA. Valdes foi letal no ataque à baliza da águia

ambiente entusiasta vindo das sempre travar duas das principais
bancadas, a partida começou de armas deste Benfica: °contra- ataforma tão equilibrada, que tivemos que e a fluída circulação de bola. A
de esperar até ao 42 minuto de jogo rigidez tática ia prevalecendo, mas
para ver a primeira bola dentro da ainda se assistiram a `cartadas' de
baliza. A partir daí, a igualdade no enorme recorte técnico, como
marcador tratou-se sempre de um duas jogadas aéreas protagonizafacto. O Sporting estudou bem a li- das por ambas as equipas.
ção durante a semana e conseguiu
A formação leonina ainda conseguiu ter três golos de vantagem na
1' parte, porém os encarnados reagiram nos últimos 5 minutos, indo
LEÕES FORAM A LUZ GANHAR
para o intervalo a perder por apePEIA DIFERENÇA DE TRÊS GOLOS,
nas um (12-11).
DEPOIS DE TEREM CHEGADO AO
Adivinhava-se que a partida
INTERVALO A VENCER POR UM

iria ser decidida nos pormenores... e assim foi. No meio de tanta
igualdade, a entrada do guardaredes Matej Asanin acabou por
`desatar o nó'. O croata dos leões
defendeu dois livres de 7 metros Belone Moreira e João Silva - e
•permitiu ao Sporting ganhar um
ascendente. Por'sua vez, o Benfica foi mostrando problemas no
capítulo da finalização e quebrou
animicamente. Os leões venceram e o forte 'rugido' que se fez
ouvir na Luz teve em Pedro Val dés um dos grandes responsáveis.
O lateral-esquerdo destacou -se
ao apontar 7 golos. o D.M.

O treinador do campeões
nacionais estava satisfeito, não
só pelo resultado, mas pela atitude da equipa. "Estivemos
muito bem defensivamente,
muito ativos, com muita intensidade e muita união. Peranteos
erros não nos afundámos. Estando fortes defensivamente,
no resto tudo se resolve. Na pri-1
meira parte perdemos algumas
bolas, mas sempre tivemos a
tentativa de construir jogo."
Hugo Canelas destacou depois o papel do melhor marcador do Sporting. "O Pedro Valdés é uni jogador que cria muito
desgaste. Na primeira parte optámos pelo Edmilson Araújo e
na segunda, com o desgaste do'
Benfica, ele poderia fazer a diferença. Correu bem."
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