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TORNEIO INTERNACIONAL DE VISEU

Vitória sem... Espinha(s)
Benfica vence final e ergue troféu num torneio revelador do crescimento das águias o Guarda-redes encarnado fez
exibição de grande nível e foi decisivo, merecendo elogios de Carlos Resende o Tudo pronto para o dérbi da Supertaça
GILPMES/ASF

Têm a palavra

ANDEBOL — TORNEIO INTERNACIONAL DE VISEU — FINAL

Pavilhão Cidade
de Viseu

BENFICA

DOIS BONS TREINOS

• CHAMBÉRY SMB

27

Pretendíamos incrementar
ritmo de jogo e desenvolver novos
mecanismos. Foram dois bons treinos.
O jogo foi interessante, acabámos por
vencer e os atletas estão de parabéns.
Só temos possibilidade de melhorar
defrontando boas equipas. O mais
importante é a Supertaça

16 INTERVALO 15
Hugo Figueira (GR)
Julien Meyer (GR)
Miguel Espinha (GR)
Bastien Soullier (GR)
Pedro Seabra (2)
Alexandre Tritta (6)
João Pais (5)
Romain Briffe C (2)
Johannes Marescot (2)
Belone Moreira (6)
Alejandro Costoya
Ricardo Pesqueira (1)
Fahrudin Melic (7)
Arthur Patrianova (4)
Ales Silva (1)
Arthur Anquetil (3)
Davide Carvalho (2)
Queido Traoré (1)
Daniel Neves
Clément Damiani
Paulo Moreno C (1)
Antoine Leger (1)
Pedro Corte Real
Gerdas Babarskas (1)
Carlos Martins (1)
Hugo Brouzet
Nuno Grilo (2)
Pierre Paturel (3)
Quentin Minei (1)
Alexandre Cavalcanti (5)
Fábio Vidrago
Niko Mindegia
Pedro Loureiro
Borko Ristovski (GR)
CARLOS RESENDE

CARLOS RESENDE
Treinador do pelintra

ERIK MATHE

ÁRBITROS
Eurico Nicolau e Ivan Caçador

por

EDUARDO PEDROSA MARQUES

UE grande Benfica esteve em Viseu! Depois
de, na véspera, derrotarem os russos do
Chekhovski Medvedi,
os enc ados levaram de vencida, ontem, os franceses do
Chambéry SMB, sagrando-se
vencedores da 20.a edição do Torneio Internacional da cidade de
Viriato.
O triunfo das águias assentou,
acima de tudo, na eficácia ofensiva, mas beneficiou bastante da
exibição de Miguel Espinha. O
jovem guarda-redes, de apenas
25 anos - que tem pela frente a
fortíssima concorrência de Borko
Ristovski (internacional macedónio ex-Barcelona) e de Hugo
Figueira (internacional português) -, entrou já no decorrer da
segunda parte, tendo participado nos últimos 20 minutos do
encontro, e revelou-se... decisivo. As suas extraordinárias defesas foram o mote para que o Benfica entrasse na reta final na
frente do marcador e já com uma
mão no troféu. Aliás, refira-se, a
propósito, e quando questionado por A BOLA, no final da partida, que Carlos Resende mostrou a sua satisfação pelo
desempenho de Miguel Espinha:

Benfica apresentou-se num nível alto e fez a festa no prestigiado torneio de Viseu a uma semana de defrontar o Sporting na Supertaça

«Esteve francamente bem, algo
que não é novidade nenhuma
para nós. Não foi por acaso que
quisemos ficar com ele no plantel. Acreditamos que tem capa-

cidade para ser guarda-redes do
Benfica e qualidade para responder às exigências que são impostas a todos os atletas».
É um facto que o emblema

ANDEBOL — TORNEIO INTERNACIONAL DE VISEU — 3f/4.°

Sporting acordou muito tarde

Pavilhão Cidade
de Viseu

gaulês causou danos ao clube da
Luz até final, procurando reverter uma derrota que parecia estar já no horizonte, mas que, ainda assim, foi colocada em dúvida,

(11 PFRFS/ASF

SPORTING

• CHEKHOVSKI MEDVEDI

17

22
Dmitrii Pavlenko (GR)
Adem Grushko (GR)
Dmitrii Santalov (5)
Dmitry Kornev (1)
Kirill Kotov c (2)
Pavel Andreev (2)
Aleksandr Kotov (4)
Roman 0stashchenko (3)
Maxim Kuretkov (5)
Andrei Beliaev
Igor Karlov (3)
Maksim Strushinskii
Denis Vasilev (5)
Victor Furtsev (3)
limofey Maslennikov
Nikita Kamenev (1)
Sergei Mark Kosorotov (1)

-* Leões derrotados pela margem
mínima mas chegaram a estar a
perder por nove golos

ÁRBITROS
Daniel Martins e Roberto Martins

Foi por muito pouco que o Sporting não conseguiu ocupar o último lugar do pódio na 20.a edição do
Torneio Internacional de Viseu. O
jogo diante dos russos do
Chekhovski Medvedi, derrotados
pelo Benfica na véspera, foi duro
para os leões - a desvantagem no
marcador, já na segunda parte,
chegou a ser de nove golos (19-27),
mas, ainda assim, os comandados
de Hugo Canela demonstraram um
tremendo espírito de reação e voltaram à discussão do resultado nos
últimos minutos do encontro.
Empurrados por Tiago Rocha e
Pedro Valdes (oito e sete golos,
respetivamente), os jogadores

TORNEIO INTERNACIONAL
DE VISEU
4 pavilhão cidade de visem
—) Final
Benfica—Chambéry SMB
—> 3.° e 4.° lugar
Sporting—Chekhovski Medvedi

INTERVALO

Aljosa Cudic (GR)
Mateja Asanin (GR)
Pedro Valdes (7)
Pedro Solha (1)
Tiago Rocha (8)
Carlos Carneiro C (3)
Fábio Chiuffa (2)
Neven Stjepanovic (1)
Edmilson Araújo (2)
Bosko Bjelanovic
Nuno Reis
Valentin Ghionea (2)
João Nuno
Ivan Nikcevic (2)
Gonçalo Grácio
João Marques
Luís Frade (6)
Matevz Skok (GR)
HUGO CANELA

precisamente pelo crer dos jogadores do Chambéry. Fahrudin
Melic, com sete golos, foi o motor do ataque francês, mas a reação foi insuficiente para travar o
Benfica. As águias estavam deveras comprometidas com o jogo
e queriam muito conquistar o troféu. Belone Moreira, com seis tentos apontados, foi novamente o
maior artilheiro dos encarnados,
bem secundado por João Pais e
Alexandre Cavalcanti, ambos com
cinco golos.
O Benfica continua o seu processo de crescimento e entra na
época como havia saído da anterior: a vencer. Depois da conquista da Taça de Portugal em
2017/2018, a vitória no prestigiado Torneio Internacional de Viseu.
Tudo apostos para a Supertaça, no
próximo domingo (17 horas), diante do Sporting, em Braga.

30-27
34-35

4 Anteontem
Sporting—Chambéry SMB
Benfica—Chekhovski Medvedi

Salvou-se a capacidade de reação leonina

leoninos deram tudo para inverter o rumo dos acontecimentos
mas... já era tarde.
A derrota pela margem mínima diante de uma equipa russa que
também vai ser adversária do

33-36
32-28

Sporting na fase de grupos da Liga
dos Campeões em nada reduz o
poderio da turma portuguesa, disposta a fazer uma gracinha na
maior prova internacional de clubes do andebol.
Apesar das duas derrotas em
Viseu, uma certeza: o Sporting está
a postos para defrontar o Benfica
na decisão do primeiro troféu português da temporada, no caso, a
Supertaça, agendada para domingo (17 horas), em Braga.
E. P. M.
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Equipas proporcionaram encontros de grande qualidade e emoção às centenas de espectadores que preencheram as bancadas do Pavilhão Cidade de Viseu durante o fim-de-semana

Benfica foi mais forte e conquistou
20.ª edição do torneio internacional
Espectáculo “Encarnados” venceram ontem os frances do Chamberry (30-27) na final da prova, que no fim-de-semana
animou o Pavilhão Cidade de Viseu. Russos do Chekhovskie Medvedi (3.º) e o Sporting (4.º) completaram a classificação
Andebol
Torneio Internacional Viseu

André Antunes Pereira
O Benfica garantiu ontem a
conquista da 20.ª edição do
Torneio Internacional de Andebol de Viseu, ao bater, na final da competição, os franceses do Chamberry, por 30-27.
Os ‘encarnados’, vice-campeões nacionais, sucedem assim aos dinamarqueses do
GOG como vencedores do
prestigiado torneio viseense de
pré-temporada, após dois dias
de grande espectáculo nos
quatro encontros disputados
no Pavilhão Cidade de Viseu.
No sábado, dia dedicado às

meias-finais da competição, o
Benfica superiorizou-se aos
russos do Chekhovski Medvedi (32-28) e garantiu assim
uma vaga no jogo decisivo, tal
como os franceses do Chamberry, que deixaram pelo caminho o Sporting (36-33).
Para o dia de ontem ficaram
guardadas todas as decisões,
num programa que começou
com o jogo de atribuição dos
3.º e 4.º lugares. A equipa do
Chekhovski Medvedi (campeã
russa há 18 épocas consecutivas) levou a melhor (35-34) sobre o Sporting - actual bicampeão português da modalidade
- e garantiu assim o terceiro lugar do pódio.
Na tão aguardada final, a pri-

Benfica sucede
aos dinamarqueses
do GOG na conquista
do prestigiado
torneio viseense
de pré-temporada

Benfica exibiu-se a grande nível a uma semana da Supertaça

“Águias” e “leões”
realizaram últimos
“testes” antes da
Supertaça, que será
disputada em Braga,
no próximo domingo

meira parte foi equilibrada mas
o Benfica saiu para o intervalo
com vantagem de um golo (1615). Na etapa complementar, os
‘encarnados’ controlaram as
intenções do 9.º classificado da
última edição da liga francesa
em andebol e asseguraram o
triunfo por 30-27.
A uma semana de disputar a
Supertaça, em Braga, a equipa
de Carlos Resende deu boas
indicações para discutir o primeiro troféu oficial da temporada, numa partida em que irá
medir forças com o Sporting.
Os ‘leões’ estiveram abaixo das
expectativas e revelaram problemas defensivos em Viseu,
fechando a prova na 4.ª e última posição. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5568 20 DE AGOSTO DE 2018 SEGUNDA-FEIRA | 0,75 €

TONDELA EMPATA E
ACADÉMICO ALCANÇA
A PRIMEIRA VITÓRIA
LUÍS CRUZ

Benfica conquista
torneio em Viseu

Tondelenses conquistaram o primeiro
ponto da época frente
ao Aves, com um
empate a duas bolas.
A jogar em casa, o
Académico alcançou
a primeira vitória
com “bis” de Nsor e
golo de Fábio Santos.
Páginas 17 e 18

Roteiros revelam
património
arqueológico
Viseu | P3

Viseu em alerta
vermelho por
causa do calor
Incêndios | P5

“Águias” venceram os franceses do Chambéry por 30-27 e conquistaram o troféu da 20.ª edição Página 16

Feira de São Mateus
com 340 mil entradas
nos primeiros 10 dias
Concertos de Mickael Carreira, Richie
Campbell e Ana Moura levaram mais
de 70 mil pessoas ao certame, que, esta
quarta-feira, recebe os D.A.M.A. Páginas 12 e 13

Identificado
por suspeita de
incêndio florestal
Lamego | P11

Lusitano
derrotado
pelo Águeda

Anjos actuam
esta noite nas
comemorações do
feriado municipal
Sátão | P8

Autarquia
apresentou
“Seia Porta
da Estrela”
Projecto | P9

Senhora da
Ribeira distinguida
com bandeira
“Praia de Ouro”
Santa Comba Dão | P11

Equipa comandada
pelo técnico
Rogério Sousa
perdeu ontem
por 1-0 no Estádio
dos Trambelos.
Pág. 19

Exploratório
inaugura exposição
sobre a história e a
ciência do Titanic
Coimbra | P2
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ANDEBOL Benfica conquistou o Torneio Internacional de Viseu,

deixando boa imagem a poucos dias da Supertaça frente ao Sporting

UM TROFEU E MORAI
CHAMO:CUT

27
30

11

Pavilhão Cidade de Viseu
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
CHAMBERRY
BENF1CA
JulienHeyer
Gr Hug° Figueira
Gr
Alexandre Tilda
6 Pairo Seabra
2
Remain 1:infle
• 2 João Pab
Johannes Marescot 2 iticardo Pesqueira 1
AlejandroCostoya - Arthur Patrianova 4
F•ahrudin Melk
7 Carlos Martins
1
ArthurAnquedi 3 AlesSilva
1
BastienSouiller
Gr Miguel Espinha
Gr
QueidoTraore
1 Belone Moreira
6
Gemias eabarskas 1 Paulo Moreno
1
Pierre Paturel
3 Nuno Grilo
2
Cjernent Darniani
• Davide Carvalho
2
Antoine Leger
1 Daniel Neves
•
HugoBrouzet
Pedro OkteReal
Quentin Minei
1 AloandreCavakanti 5
Niko PAndegia
Borko RiStovski Grinj
Fábio Vidrago
rg
Pedro Loureiro
nj
Treinador:
Treinadon
Er kk Mathe
Carlos Resende

EXCLUSÕES

7

VERMELHOS
4-5

7 METROS

"Agora o que é
importante é a

Supertaça.
Temos de estar
preparados"

,5

CarlosResende
Treinador do Benfica

Benfica fez a festa em Viseu, depois de vencer, na final, os franceses do Chamberry

Ao Intervato15-16
IVIarcha.05'
5-5,158-6,2010-10.
2513-13, 30'15-16,35'17-T7,40'19-20,45'
22-22,50'23-25,55'25-27,602730
3

"Foram dois bons
treinos para nós.
Queríamos
ganhar ritmo e
mecanismos"

1-1

CATARINADOMINGOS
MI* Com um triunfo sobre o
Chamberry por 30-27, o Benfica conquistou a 20.a edição do
Torneio Internacional de Viseu, sucedendo aos suecos do
GOG, vencedores em 2017. No
entanto, mais importante do
que o troféu, foi a imagem deixada pelos encarnados, que
ainda não contam com Stefan
Terzic, Fábio Vidrago (estão na
fase final da recuperação) e
João da Silva (regressa em novembro após ser operado a um
ombro), mas que, ao longo dos
dois dias se mostraram bem

afinados para a Supertaça, que
disputam dentrodeumasemana na qualidade de detentores
da Taça de Portugal frente ao
campeão Sporting, em Braga.
Contra os gauleses, nonos
classificados do campeonato
local em 2017/18, as águias enfrentaram mais um teste exigente, tendo o encontro sido
marcado pelo constante equilibrio. Ao todo, houve 16 igualdades no marcador e, com a exceção da reta final, nunca nenhuma das equipas teve mais
de doisgolosdevantagem.Face
à réplicagaulesa, a formação da
Luz manteve-se sólida defensivamente, não se deixando
atrapalhar pelo maior número
de exclusões (sete) e contando
com as exibições seguras dos

guarda-redes Hugo Figueira
(na primeira parte) e Miguel
Espinha (na segunda) - o macedónio e reforço desta época
BorkoRistovsldfoipoupadona
final.
Tal como nas meias-finais, o
ataque foi liderado por Belone
Moreira (seisgolos, desta vez),
mas Alexandre Cavalcanti e
João Pais (cinco golos cada)
também deramumaajudaimportante para ombrear com os
franceses. Pais foi mesmo decisivo no último quarto de
hora, com quatro golos num
parcial de 1-5 favorável ao Benfica, permitindo a primeira
descolagem.
O Chamberry ainda voltou a
assustar, encurtando para 2627, mas os golos de Carlos Mar-

tins - o ponta-direita teve ainda umaarrancadaprovidencial
para segurarQueidoTraoreque
estava abeira de faturar -,Belone Moreirae NunoGrilo garantiram a festa encarnada emVi-

seu, naquele que foi o último
ensaio de uma pré-época que
foi composta por seis jogos,
sendo o saldo de cinco vitórias
e uma derrota. A partir de agora, é a doer.

AFIGURA

João Pais

Um dos elementos mais experientes do plantei foi também
um dos mais irreverentes na finai contra o Chamberry. João
Pais foi dos que mais procurou o golo, faturando.obretudo
na reta final. O ponta-esquerda marcou quatro golos do
parcial de 1.5 dos encamadosa 15 minutos do fim, ciando o
empurrão para avitória, num encontro em que estava a ser
difícil deixar os franceses Imra trás.
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Leão reagiu tarde e foi último
SPORTING
PavilMoCidadede Viseu
Árbitros: Daniel Martins e Roberto Martins
SPORTING Aljosa Cudic, Matej Asanin e
Matevz Skok (Gr); Pedro Valdés (7), Pedro
Solha (1), Tiago Rocha (8), Carlos Carneiro
(3), Fábio Chiuffa (2)e NevenStjepanovic
(1); Edmilson Araújo (2), Bosko Bjelanovic,
Valentin Ghionea (2), Ivan NikcevIc (2),
Gonçalo Grácio e Luis Frade (6).
Treinador: Hugo Canela
MEDVEDI D.Pavlenko e A. Grushko (Gr); D.
Santalov (5), D. Komev (1), K. Kotov (2), P.
Andreev (2), A. Kotov (4)e R. Ostashchenko (3); M. Kuretkov (5),A. Beliaev. I.
Karlov (3), M. Strushinski, D. Vasilev (5), V.
Furtsev (3), S. Kosorotov (1)e N. Kamenev
(1). Treinador: Vladimir Maximov

Pedro Valdés foi um dos destaques dos leões

AO INTERVAL017.22

••• Tal como de véspera, os
problemas defensivos do Sporting continuaram, em especial
na primeira parte (22 golos sofridos) e nem areação na segimda parte - esteve a perder por
nove (18-27), mas ainda encurtou para a diferença mínima foi suficiente para levar o Medvedi devencida.Osrussos triunfaram por 35-34, ficando os
leões em último lugar do torneio. O técnico Hugo Canela
reconheceu a exibição pouco
conseguida, mas destacou "a
capacidadederecuperarquando

toda agente pensava que o jogo
estava resolvido". "Quando
houve a possibilidade de empatar ojogo, cometemos erros que
não podemos cometer, erros
que mais para a frente tenho a
certeza que não irão acontecer.
Felizmente, aconteceram agora, poistemosaoportunidadede
acertar paraque estejamos muito fortes no próximo domingo",
acrescentou o treinador. Até lá,
o emblema de Alvaiade tem
mais um ensaio, frente ao Belenenses (amanhã), encontroque
serve de apresentação.
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Benfica conquista
Torneio de Viseu
Encarnados venceram na final o Chambéry por 30-27.0 Sporting
ficou na última posição, após perder com o Medvedi, por 35-34

jogadores benfiquistas posam com o troféu da zo.a edição, após o triunfo sobre os franceses

Álvaro Gonçalves
desporto@jn.pt

A uma semana do arranque oficial da temporada, com a
disputa da Supertaça entre Sporting e Benfica em Braga, os encarnados conquistaram o Torneio Internacional de Viseu.
Após ter batido nas meias-finais
o Medvedi, campeão russo, por
32-28, na final de ontem, a equipa
orientada por Carlos Resende levou a melhor sobre o Chambéry,
nono classificado na última edição
do campeonato francês, por 30-27.
A primeira parte foi pautada pelo
equilíbrio e ao intervalo as águias
ANDEBOL

venciam por um golo de diferença
(16-15). Na etapa complementar,
o Benfica soube gerir a vantagem
e não permitiu nenhuma reação
bem-sucedida à formação francesa, vencendo o encontro e celebrando a conquista da 20.a edição
do Torneio Internacional de Viseu.
Nota para a prestação ofensiva de
Belmone Moreira, que apontou
seis golos, assim como de Alexandre Cavalcanti e João Pais, ambos
com cinco golos.
CAMPEÃO NO ÚLTIMO LUGAR
No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, o Sporting
foi derrotado pelo Medvedi por

35-34. Os leões, que nas meias-finais foram afastados da final pelo
Chambéry, perdendo por 36-33,
voltaram a ser derrotados numa
partida em que estiveram quase
sempre em desvantagem no marcador.
Pedro Valdés ainda colocou a turma leonina a vencer por 1-0, mas
os russos operaram a reviravolta e
jamais largaram a vantagem. Ao
intervalo, o Medvedi vencia por
cinco golos de diferença (22-17) e
o melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir a distância, perdendo por um golo. Tiago Rocha
foi o melhor marcador da partida
com oito golos apontados.
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VISEU COROA

30 27
BEN FICA CHAMBÉRY
Carlos Resende°

eis

íxf

L. Busselier
ClSEXC

H. FIGUEIRA° O O JULIENMEYER0 0 O
PEDROSEARRA 2 O A ANQUFTIL
3 O
A.PATRIANOVA 4 1
ROMAN BRIFFE 2 0
B.MOREIRA
6 O ALEX. TROA
6 O
JOÃO PAIS
5 O 1 MARESCOI
2 1
C.MARTINS
1 O FAHRUDIN MEU( 7 O
R. PESQUEIRA
1 2 A. COSTOYA
OO
M ESPINHA° O O B. SOÚLIEROI. O O
PAULO MORENO 1 O O TRAORE
1 O
D. CARVALHO 2 2 HUGOBROUZET O O
-DANIE NEVES
O O C DAMIANI
OO
NUNO GRILO
2 1 ANTOINE LEGER 1 O
PEDRO REAL
O O QUENTIN MINEI 1 1
A. CAVALCANTI 5 1
PIERRE PATUREL 3 1
ALESSILVA
1 O NIKO MÚNDEGIA O O
G BABARSKAS 1 O

AO INTERVALO: 16-15
LOCAL: Pavilhão Cidade de Viseu
ÁRBITROS: Eunco Nicolau e Ivan Caçado;

ALEXANDRE REIS

O Benfica foi ontem coroado
no Torneio Internacional de Viseu,
ao vencer (30- 27) a final frente aos
franceses do Chambéry, demonstrando que está furos acima da
concorrenpa neste remate de pré temporada, quando falta uma semana para a Supertaça de Braga,
domingo, frente ao Sporting.
As águias nem precisaram de
utilizar o reforço mais sonante, o
guarda-redes macedónio Borko
R istovSki, pois tanto Hugo Figueira como Miguel Espinha estiveram
em grande no posto especifico.
O jogo foi disputadíssimo, taco a
taco até aos 18 minutos da 2v parte
(23-23). Foi então que a intensida de da defesa encarnada desestabi rlizou o ataque gaulês, permitindo
o contra-ataque e urna vantagem
de 4 golos (27-23). Seguiu-se um
relaxamento do Benfica, ainda a
cometer muitas falhas técnicas, e
uma reação do adversário (27 26).
Mas com alguma sorte na defesa e o
espírito matador de Betone Morei ra (6 golos), as águias voltaram a
abrir vantagem rumo ao triunfo.
Alexandre Cavalcanti e João
Pais, com 5 golos cada, também se
destacaram no ataque.
r O Benfica deixa, assim, excelen-

FESTA. Benfica de Carlos Resende já dá cartas na pré-temporada

te imagem na prova mais conceituada de pré-temporada no nosso
país, depois de dois triunfos convincentes, tendo em conta a vitó-

"O IMPORTANTE É A SUPERTAÇA,
POIS NÃO VENCEMOS
RIGOROSAMENTE NADA",
CONSIDEROU CARLOS RESENDE

ria (32-28) na véspera, frente aos
russos cio ChekhovSki Medvedi.
Apenas treinos
Para(anos Resende, treinadordo
Benfica, nada foi ganho: "Furam
dois bons treinos para iricrementar o ritmo e voltar a ganhar meçanismos. A vitória ou a derrota não
eram importantes no torneio. O

importante é a Supertaça e estamos preparados, depois de apanharmos dois bons adversários."
Resende não queria jogar com o
Sporting, apesar das derrotas do
rival: "Nenhuma equipa simpati za em fazer, uma semana antes,
uni jogo- treino com o adversário
com quem vai disputar uma competição, que se esgota numa partida. Como vai ser a próxima semana? Temos de nos convencer
de que não vencemos rigorosa
mente nada, não se podendo afirmar que estamos furos acima do
Sporting. Os jogos-treino são
para testar situações em a mbien te competitivo e o Sporting fez
isso. Tem uma belíssima-equipa,
mas se jogarmos bem podemos
vencer. O Sporting também pen sa assim. E é isso é que é giro." o

João Silva está
fora da Supertaça

~~1.111fflIffil

ULTIMO LUGAR

Sporting
esconde jogo
R O Sporting despediu-se de
Viseu uns furos abaixo da condição apresentada na época
transata, escondendo-se para
a Supertaça de Braga, frente ao
Benfica, no próximo domingo.
Perante os russos do
Chekhovski Meclvedi, a derrota (34 35) dos- leões desenhou-se cedo, embora houvesse boa reação na parte,
mas sem evitar o último lugar
do torneio, dada a falta de velocidade no ataque e a deficiente agressividade defensiva. Destaques para Rocha (8
golos), Valdés (7) e Frade (6).
O pivô analisou a experiência: "Foi uma e xcelente preparação, na qual alinhámos pormenores. Vamos estar mais
fortes daqui a uma semana, na
Supertaça, para o Campeonato
e Liga dos Campeões", considerou Tiago Rocha.
O treinador Hugo Canela
queria que o Sporting sofresse
menos golos na 1u parte: "Fiquei contente por voltarmos ao
jogo, triste por não empatarmos
quando podíamos. Mas ainda
bem que isto acontece nesta
fase." O Sportingapresenta-se
aos sócios amanhã (21h30),
frente ao Belenenses. o
sCp.

34 35

)
4

SPORTING C. MEDVEDI

O lateral-esquerdo do Benfica,
João Silva, está definitivamente afastado da Supertaça de
Braga, no domingo. O internacional brasileiro magoou-se
num ombro, tendo sido operado
no defeso, pelo que ainda recupera. Já o ponta-esquerda Fábio
Antunes está em dúvida, devido a lesão. Quanto ao Sporting,
também se debate com problemas, pois o central espanhol,
Carlos Ruesga, foi operado ao
menisco e também não jogou
em Viseu;procuran do recuperar. O ausente Frankis C arol
está em dúvida.

Hugo Canela() COV. Maksimov
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EXC

O0
31
71
11
10
20
80

O. PAVIENKOO O O
DMITRY KORNEV 1 O
KIRIIL KOTOV
2O
PAVELANDREEV 2 O
A KOTOV
40
R. OSTACHENKO 3 O
D. SANTAIOV
5O

G1S
A.CUDIC°
C. CARNEIRO
PEDRO VAIDES
N. STJEPANOVIC
PEDRO SOLHA
FÁBIO CHILIFFA
TIAGO ROCHA

MATEVZ SKOKO O
NI. ASANINO
O
E. ARAÚJO
2
IVAN NIKCEVIC
2
V. GHIONEA
2
B. BJEIANOVIC O
LUIS FRADE
6
G. GRÁCIO
O

o
o
o
o
o
o
o

A. GRUSHKOO
5. KOSOROTOV 1
M. KURETKOV
5
A. BEIIAFV
O
IGOR KARLOV
3
M. STRUSHINSKI O
DENIS VASILEV
5
V. FURTSEV
3
NIKITA KAMENEV 1

o
o
o
o
o
o

AO INTERVALO: 17 22
LOCAL: Pavilhão Cidade de Viseu

ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins
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19 agosto 2018
Águias bateram os franceses do Chambéry por 30-27
O Benfica conquistou este domingo o Torneio Internacional de Viseu, ao bater (30-27) os franceses do
Chambéry na final.
Belone Moreira marcou 6 golos, bem secundado por Alexandre Cavalcanti e João Pais, com 5 golos
cada.
No jogo para a atribuição do 3º lugar, o bicampeão nacional, Sporting, perdeu (34-35) frente aos
campeões russos do Chekhovski Medvedi.
Tiago Rocha (8 golos), Pedro Valdés (7) e Luís Frade (6) destacaram-se pelos leões, que se
apresentam esta terça-feira (21h30) aos sócios em partida frente ao Belenenses, no Pavilhão João
Rocha.
Alexandre Reis
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