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ANDEBOL

Benfica apresentou-se a dar réplica aos vice-campeões europeus

Há velocidade
na Luz
-, Benfica apresentou-se
com uma derrota frente aos
franceses do Nantes(29-31)
Não se esperava que os jogadores
do Benfica corressem a 300
milhões de metros por segundo, a
velocidade da luz segundo leis da
física, no entanto, no pavilhão n.° 2
onde a equipa de Carlos Resende
se apresentou, ontem, frente aos
vice-campeões europeus do Nantes, todos ficaram com a certeza de
que há rapidez na Luz. O resultado
«não é muito importante», garantiu o treinador Carlos Resende, à
BTV, desvalorizando o 29-31final,
até porque, passada uma semana
de treino, os jogadores da casa
deram réplica a um conjunto pejado
de estrelas e impressionaram o
técnico gaulês, Thierry Anti:
«Jogaram bem e rápido, bom

movimento no ataque e espírito
combativo, por isso ficaram sempre
na frente do marcador. Na 2.' parte
o Benfica marcou mais golos do
que esperava», comentou. O
reforço Bosko Ristovksi estreou-se
a guardar com mestria as redes da
casa, defendendo três remates em
outros tantos tentados logo no
arranque. O Benfica aproveitou para
inaugurar o placard aos quatro
minutos, por intermédio de
Alexandre Cavalcanti. Sem que
nenhuma das formações se
distanciasse mais do que um par
de golos. Chegou ao intervalo com
13-17 no marcador. Nunca mais o
Benfica se colocou em vantagem,
embora nunca deixasse o prejuízo ir
além dos cinco golos (15-20). A
vitória não chegou, mas a
confiança de Resende nunca
esvaneceu: «Jogámos frente ao
vice-campeão europeu e foi bom
até para verificarmos que não
existe assim uma diferença tão
grande entre os melhores do
mundo e os portugueses.» C. L.
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Dérbi abre liga feminina
sorteio do Campeonato Nacional Seniores Femininos da
14 Divisão 2018/ 2019 realizou-se na passada quinta feira e
calendário provisório da prova
vai colocar frente a frente na 1.4
jornada o CS Madeira e o Madeira
SAD, campeão em título.
O CS Madeira joga as três primeiras jornadas da prova entre
portas, recebendo, como já aqui
se disse a formação do Madeira
SAD na primeira jornada, seguindo-se o SIR 1.4 de Maio na segunda
jornada e na terceira o Alavarium.
Por seu turno, o Campeão em
título, terá um início de prova
em tudo semelhante à sua congénere, já que vai receber o CS
Madeira, o Alavarium e o SIR 1.4
de Maio.
A primeira saída das duas equipas madeirenses está agendada
apenas para a quarta jornada
com o Madeira SAD a visitar o
Assomada e o CS Madeira o Pas-

O

O calendário provisório colocou, frente a frente, as duas equipas madeirenses
sos Manuel.
Refira-se que o sorteio foi feito
de forma condicionada, nomeadamente devido ao facto da Selecção de Sub 18 Feminina participar ou não nos Jogos Olímpicos
da Juventude e nesse sentido o
Campeonato Nacional Seniores
Femininos lª Divisão terá início

a 27 de Outubro. Caso essa participação não se confirme, a prova
terá início a 13 de Outubro de
2018.
O sorteio realizou-se tendo em
conta as seguintes condicionantes:
jornadas duplas, viagens às Regiões Autónomas, competições
europeias e localização geográfica.
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Benfica perdeu em casa com o vice-campeão europeu

Equipa da Luz deu excelentes
indicações no jogo de apresentação

Benfica cheio
de ambição
BENFICA
Pavilhão n.'2 da Luz
Árbitros: Roberto Martinse Daniel Martins
BENFICA Borko Ristovski (Gr), Davide
Carvalho (4). Belone Moreira (4), Pedro
Seabra (4), Ricardo Pesqueira (1),
Alexandre Cavalcanti (5) e João Pais (2);
Daniel Neves, Paulo Moreno (3), Arthur
Patrianova (1), Pedro Corte Real, Carlos
Martins (3), Nuno Grilo (2), Miguel
Espinha (Gr) e Hugo Figueira (Gr).
Treinador:Carlos Resende
NANTES Arnaud Siffert e Cyril
Durnoulin (Gr), Romain Lagarde (1),
Rudolf Faluvegi (1), Olivier I\ Irokas (2),
Nicolas Claire (1), Lucien Auffret (1),
Espen Hansen (2), Dragan Pechmalbec
(4), Nicolas Tournat (2), Rock Feiiho,
Julien E monet (2), Valero Rivera (2), Kiril
Lazarov (3), Eduardo Gurbíndo (3) e
David Balaguer (7).
Treinador: Thierry Anti
AOINTERVAL01317

SANDROBAGUINHO

*** No seu jogo de apresentação, o Benfica bateu o pé ao
Nantes, finalista vencido da
Liga dos.Campeões 2017/18.

Apesar da derrota (29-31), as
águias deram uma resposta
enérgica, discutindo o triunfo
com a equipa gaulesa até aos
últimos minutos.A formação
de Carlos Resende apresentou boa organização coletiva,
apesar das baixas por lesão de
Ales Silva, João Silva, Fábio
Vidrago e Stefan Terzic, dando uma imagem positiva.
Borko Ristovski, reforço macedónio das águias para abaliza, mostrou ser uma mais-valia, bem como o ponta-direita
Carlos Martins (ex-ABC). Ao
intervalo, o Nantes vencia por
13-17, mas o Benfica reagiu,
obrigando a equipa gaulesa a
aplicar-se afundo. Seguem-se
os jogos de pré-época com Belenenses, Boa Hora (08/08) e
ABC (11/08), antes da presença noTorneioInternacionalde
Viseu (a 17 e 18).

"Demos
uma
resposta
interessante. Foi um
jogo
importante
para fazer a
equipa
crescer"
Carlos
Resende
Treinador
do Benfica
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Seleção de andebol
vai lutar pelo bronze
***Portugal falhou o acesso
à final do Mundial Unive rsitário de andebol, depois de perder com a Coreia do Sul por
37-26. Em Rijeka (Croácia), a
primeira parte foi castigadora
para a equipa das Quinas (818), que no segundo tempo
equilibrou a discussão, mas de
forma insuficiente para a reviravolta. Luís Carvalho foi o
melhor marcador, com cinco

golos, bem secundado porAntónio Almeida e Henrique Figueiredo (quatro golos cada).
Assim, a SeleçãoNacional, que
chegou a esta fase após vencer
o GrupoA, luta hoje pelobronze frente ao Japão, que perdeu
com a equipada casa por 28-27.
Está em jogo a terceira medalha do historial nesta modalidade, após a prata em 2012 e o
ouro em 2014. —c.a

Portugal já
foi campeão
mundial
universitário de
andebol
uma vez
(2014, em
Guimarães).
Dois anos
antes fora
prata em
Blumenau
(Brasil)

Página 4

A5

ID: 76201215

05-08-2018

Meio: Imprensa

Pág: 55

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,36 x 3,52 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Torneio Scandlbérico (Sub-18) - Noruega-Espanha (11). Portugal-Suécia (16). Jogos
no pav. Mun. Mèda.
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa Feminino Sub-18/Divisão 8 (Áustria) - Grupo A Portugal-Chipre (11.30).
CANOAGEM - Campeonato Nacional de Regatas em Unha -As 10 horas, no Centro de Alto
Rendimento de Montemor-o-Velho.
CICLISMO - 80.• Volta a Portugal - 4." Etapa - Guarda-Covilhã (171,4 km).
FUTEBOL - Taça da Liga (2." Fase) - Portimonense-Rio Ave (16).
Jogos particulares - Belenenses-Rayo Valiecano (20.30 - Est. Nacional).
Troféu Cinco Violinos - Sportng-Empoli (19).
MOTOCICIJSMO - Grande Prémio Rep. Checa - Às 11.20, prova a contar para o Mundial de Pilotos
de Moto 2, no autódromo de Orno
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Vice-campeão europeu
não intimidou a águia
UI O l3enfica apresentou-se
ontem aos seus sócios e adeptos
no Pavilhão 2 da Luz com uma
exibição de qualidade diante dos
franceses do Nantes, vice-campeões da Europa, deixando muito boas indicações para esta temporada, apesar da derrota por
equilibrados 31 - 29.
As águias, que começaram a
partida com Ristovski (reforço
para a baliza), Davide Carvalho,
Belone Moreira, Pedro Seabra,
Ricardo Pesqueira, Alexandre
Cavalcanti e João Pais, mantiveram - se sempre muito perto dos
gauleses no marcador (a vantagem máxima do Nantes foi de
cinco golos) e até chegaram a
ameaçar conseguir um resultado
ainda melhor durante a segunda
parte, na qual brilharam, entre
outros, Hugo Figueira e o também reforço Carlos Martins.
No final, Carlos Resende estava satisfeito: "De acordo com a
morfologia dos atletas que temos, procuramos induzir um
ritmo alto. O andebol moderno
vai nesse sentido. O resultado
deste jogo com o Nantes, nesta
fase, não é muito importante. Foi

o nosso 1" jogo na pré-época, o 2"
do Nantes. As equipas ainda estãolonge do que podem fazer. Se
este jogo deu indicadores para
uma época vitoriosa? Mais do
que este encontro, a época passada deu-nos indicações para
um futuro risonho. Jogámos
frente ao vice-campeão europeu
e foi bom até para verificar que
não existe assim uma diferença
tão grande entre os melhores do
mundo e os portugueses."
Canela feliz com pré-época
Entretanto, o Sporting também
segue com a sua pré -época e Hugo Canela confessou ao jornal dos
leões que as coisas têm corrido
bem: "Estão todos a querer trabalhar muito, que já é algo habitual no nosso grupo. Esta semana
foi muito boa."
Os bicampeões nacionais estão
no Qatar e hoje disputam o seu 19
encontro do estágio, frente à seleção local. "Temos a sorte de já
ter uma base de jogadores mas
vamos ter a chance de estarmos
concentrados só em andebol,
num sítio com boas condições
para podermos fazè - lo. " * LM.

BEM. Carlos Martins (ex-ABC) estreou-se pelas águias
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Apresentou-se aos seus sócios e adeptos na Luz com derrota diante do Nantes
O Benfica apresentou-se ontem aos seus sócios e adeptos no Pavilhão 2 da Luz com uma exibição de
qualidade diante dos franceses do Nantes, vice-campeões da Europa, deixando muito boas indicações
para esta temporada, apesar da derrota por equilibrados 31-29.
As águias, que começaram a partida com Ristovski (reforço para a baliza), Davide Carvalho, Belone
Moreira, Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira, Alexandre Cavalcanti e João Pais, mantiveram-se sempre
muito perto dos gauleses no marcador (a vantagem máxima do Nantes foi de cinco golos) e até
chegaram a ameaçar conseguir um resultado ainda melhor durante a segunda parte, na qual
brilharam, entre outros, Hugo Figueira e o também reforço Carlos Martins.
No final, Carlos Resende estava satisfeito: "De acordo com a morfologia dos atletas que temos,
procuramos induzir um ritmo alto. O andebol moderno vai nesse sentido. O resultado deste jogo com
o Nantes, nesta fase, não é muito importante. Foi o nosso 1º jogo na pré-época, o 2º do Nantes. As
equipas ainda estão longe do que podem fazer. Se este jogo deu indicadores para uma época
vitoriosa? Mais do que este encontro, a época passada deu-nos indicações para um futuro risonho.
Jogámos frente ao vice-campeão europeu e foi bom até para verificar que não existe assim uma
diferença tão grande entre os melhores do mundo e os portugueses."
Canela feliz com pré-época
Entretanto, o Sporting também segue com a sua pré-época e Hugo Canela confessou ao jornal dos
leões que as coisas têm corrido bem: "Estão todos a querer trabalhar muito, que já é algo habitual no
nosso grupo. Esta semana foi muito boa."
Os bicampeões nacionais estão no Qatar e hoje disputam o seu 1º encontro do estágio, frente à
seleção local. "Temos a sorte de já ter uma base de jogadores mas vamos ter a chance de estarmos
concentrados só em andebol, num sítio com boas condições para podermos fazê-lo."
2018/08/05
José Morgado
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Apresentou-se aos seus sócios e adeptos na Luz com derrota diante do Nantes
Por Record
O Benfica apresentou-se ontem aos seus sócios e adeptos no Pavilhão 2 da Luz com uma exibição de
qualidade diante dos franceses do Nantes, vice-campeões da Europa, deixando muito boas indicações
para esta temporada, apesar da derrota por equilibrados 31-29.As águias, que começaram a partida
com Ristovski (reforço para a baliza), Davide Carvalho, Belone Moreira, Pedro Seabra, Ricardo
Pesqueira, Alexandre Cavalcanti e João Pais, mantiveram-se sempre muito perto dos gauleses no
marcador (a vantagem máxima do Nantes foi de cinco golos) e até chegaram a ameaçar conseguir um
resultado ainda melhor durante a segunda parte, na qual brilharam, entre outros, Hugo Figueira e o
também reforço Carlos Martins.No final, Carlos Resende estava satisfeito: "De acordo com a
morfologia dos atletas que temos, procuramos induzir um ritmo alto. O andebol moderno vai nesse
sentido. O resultado deste jogo com o Nantes, nesta fase, não é muito importante. Foi o nosso 1º jogo
na pré-época, o 2º do Nantes. As equipas ainda estão longe do que podem fazer. Se este jogo deu
indicadores para uma época vitoriosa? Mais do que este encontro, a época passada deu-nos indicações
para um futuro risonho. Jogámos frente ao vice-campeão europeu e foi bom até para verificar que não
existe assim uma diferença tão grande entre os melhores do mundo e os portugueses."Canela feliz
com pré-épocaEntretanto, o Sporting também segue com a sua pré-época e Hugo Canela confessou ao
jornal dos leões que as coisas têm corrido bem: "Estão todos a querer trabalhar muito, que já é algo
habitual no nosso grupo. Esta semana foi muito boa."Os bicampeões nacionais estão no Qatar e hoje
disputam o seu 1º encontro do estágio, frente à seleção local. "Temos a sorte de já ter uma base de
jogadores mas vamos ter a chance de estarmos concentrados só em andebol, num sítio com boas
condições para podermos fazê-lo."
00:55
Record
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A Seleção portuguesa de Sub-18 reagiu da melhor forma à derrota frente aos espanhóis (27x28) e
venceu a Noruega por 27x26, na segunda jornada do Torneio Scandibérico. Na outra partida, a Suécia
venceu a Espanha por 26x27.
Os jovens lusos entraram muito bem na partida e, no primeiro tempo, não deram hipóteses aos
noruegueses, tendo ido para o descanso a vencer por cinco tentos de diferença (14x9). No regresso
dos balneários, a Seleção nórdica entrou melhor e assumiu a liderança do marcador a meio da
segunda parte (19x20). A partir daí, o encontro foi equilibrado, mas Portugal conseguiu dar a volta e
triunfar por 27x26.
A nível individual, Salvador Salvador (seis golos) e Tiago Sousa (cinco) foram os melhores marcadores
da Seleção das Quinas, enquanto Olaf Lillelien (sete tentos) e Tobias Grondahl (cinco) foram os
elementos mais concretizadores da formação escandinava.
No final da partida, Nuno Santos falou de duas partes totalmente diferentes da sua turma que, apesar
de tudo, foi resiliente e conseguiu segurar a vitória.
©Federação de Andebol de Portugal Primeiros 20 minutos muito bons e nos dez minutos finais da
primeira parte permitimos que a Noruega se aproximasse. A vantagem de golos levava a crer que a
diferença viesse a ser maior, mas tal não aconteceu. Na segunda parte, a Noruega com ascendente
claro, mas depois, com raça e combatividade, conseguimos ganhar o jogo com justiça. Talvez alguma
falta de maturidade, faz com que tenhamos de aprender a conviver melhor com as fases menos boas
do jogo , afirmou o selecionador luso.
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação

Página 9

