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A figura 

YOAN 
BALASQUÉZ 
FC PORTO 

O jogador cubano só leva a me-
lhor sobre o seu companheiro Miguel 
Alves (que também marcou seis golos) 
por ter dado corda ao jogo quando a 
equipa mais precisava de dilatar a van-
tagem, assim como igualmente con-
tribuiu para o avolumar do resultado. 

Roney Franzini (GR)  
João Esteves (GR)  
Miguel Moreira(GR) 

Nuno Santos (4)  
Ernesto Gonzalez  
Bruno Moreira (2)  
Francisco Madureira 

Tiago Serrão  
Ricardo Barrão  
João Almeida (1)  
Fábio Semedo (1) 

João Ferreira (5)  
David Pinto  
Nélson Pina(2)  
Tiago Ferro (2) 

JOÃO FLORÊNCIO 

PAULO SANTOS/ASF 

Yoan Balasquéz, com meia dúzia de golos, foi um dos jogadores que fez a diferença 

Jogar com o relógio 
Dragões imparáveis quando quiseram mas sem se desgastarem 

o Equipa de Belém impotente o Balasquéz e Miguel Alves em alta 

ANDEBOL — FASE FINAL —1.' JOR. 

Drragão Caixa, 

no Porto 

FC PORTO • BELENENSES 

17 
18 INTERVALO 11 

Thomas Bauer (GR)  
Alfredo Quintana (GR)  
Victor Iturriza (4) 

Leandro Semedo (1)  
Yoan Balasquéz (6)  
Miguel Martins (3)  
Djibril Mbengue(1) 

Angel Hernandez (3)  
Rui Silva (2)  
Daymaro Salina  
Miguel Pinto (3)  

Alexis Borges (1)  
Diogo Branquinho (3)  
André Gomes  
Miguel Alves (6) 

Fábio Magalhães (1)   

MAGNUS ANDERSSON 

ÁRBITROS 

Rúben Maia e André Nunes, de Aveiro 

Por 

JOSÉ CARLOS DE SOUSA 

F
OI uma questão de tem-
po. O FC Porto primeiro 
dominou, depois marcou... 
à medida que aumentava o 
ritmo de jogo e o Belenen- 

ses soçobrava sem que para isso 
fosse necessário esforço de maior. 

Os dragões jogaram autentica-
mente com o relógio — numa par-
tida em que muito dificilmente po-
deriam ser surpreendidos — e 
pouparam-se para as duras bata-
lhas que se avizinham na luta pela 
conquista do título. 

Não deixou, entretanto, de ser 
curiosa a réplica dos azuis de Be-
lém durante uma boa parte do pri-
meiro tempo. Conseguiram, in-
clusivamente, estar a um, dois 
golos dos portistas, que entusias-
maram mais a plateia a nível indi- 

vidual do que propriamente em 
termos coletivos, pois aquele seu 
domínio não se traduzia em golos. 

Branquinho fez então 4-1 com 
a bola entrar na baliza através de 
efeito caprichoso que mais pareceu 
um golpe de ilusionismo, o guar-
da-redes Thomas Bauer deu nas 
vistas com umas quantas defesas 
de grande nível e arrancou aplau-
sos numa intervenção soberba. 

Estava o Belenenses ainda vivo 
no jogo, sobretudo Nuno Santos e 
João Ferreira, que à sua conta mar-
caram ao todo nove golos. Mas a 
partir dos 20 minutos os dragões, 
que não se apresentaram a tempo 
inteiro na máxima força, acelera-
ram e acertaram com a baliza, 
chegando aos sete golos de dife-
rença quando soou o final da pri-
meiro tempo. 

No período complementar foi 
um corridinho, com aquele volu- 

me de jogo ofensivo constante e 
em crescendo, assim como as bo-
las a entrarem na baliza do Bele-
nenses. Metralha que resultou em 
34 disparos certeiros, com Balas-
quéz e Miguel Alves a serem os ati-
radores que fizeram a diferença, 
com seis golos cada. 

ANDEBOL 1 
4 Grupo A —> ta Jornada 

Sporting-Benfica 29-22 
FC Porto-Belenenses 34-17 
Águas Santas-Madeira, SAD 8 de maio 

V E D G P* 
1  SPORTING 1 1 0 O 29-22 40 

2 FC Porto 1 1 0 0 34-17 40 

3  Benfica 1 0 0 1 22-29 

00-00 

37 

30 4 Madeira, SAD 0 0 0 0 

5 Águas Santas 0 O O 0 00-00 30 

6  Belenenses 1 O O 1 17-34 29 

2.' Jornada , 27 março: Madeira, SAD-Benfica, Águas San-
tas-FC Porto, Belenenses-Sporting 
* Equipas iniciam a Fase Final do campeonato com meta-
de do total de pontos averbado na 1. fase 

No início não fomos, em boa 
verdade, suficientemente agressivos, 
demorámos algum tempo a entrar no 
jogo, a atingir o nosso ritmo. Mas na 
segunda parte conseguimos tornar as 
coisas relativamente fáceis, jogámos 
muito melhor e controlámos o jogo 
durante cerca de 55 minutos. Para 
mim isso chega. 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do FC POrt0 

Têm a palavra 

SEM PROFISSIONAIS... 
££ As nossas probabilidades 

perante adversários mais fortes são 
diminutas. E se jogarmos à quarta-
-feira as dificuldades aumentam, pois 
a nossa equipa não tem profissionais, 
os jogadores trabalham. E jogaram 
ainda aqui quatro juniores! Fizemos 
uma primeira parte ainda dentro do 
jogo. Cumprimos o nosso papel.,, 

JOAO FLORENCIO 
Treinador do aelenenses 

geol  JOGO CONTROLADO 
44( 
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d 

13 'g, INTE...ALO g  

Carlos Carneiro (4)  
Valentin Ghionea (7) 
Ivan NikeviC (1)  
Luís Frade (5) 
Pedro Valdés (3) 
Rafael Paulo 
Cláudio Pedroso (2) 
Pedro Solha 
Tiago Rocha (2) 
Fábio Chiuffa 
Arnaud Bingo 
Matevì" Skok (GR) 

Paulo Moreno (2) 
Arthur Patrianova (2) 
Carlos Martins 
Fábio Vidrago (4) 
Daniel Neves 
Pedro Seabra (2) 
João Pais b(1) 
Stefan TerziC 
Ricardo Pesqueira (2)  
Ales Silva 
uaviae Larvaino ki)  
Miguel Espinha (GR) 

HUGO CANELA 

A figura 

VALENTIN 
GHIONEA 
SPORTING 

4 O ponta direita romeno foi o 
que mais bolas conseguiu introduzir 
na baliza do Benfica, contribuindo com 
sete golos, em nove remates, para o 
sucesso leonino. Todavia, partilha o 
mérito com Luís Frade que, nos ins-
tantes finais, acelerou com cinco golos. 

Treinador dos leões não esconde a ansiedade pelo jogo da Liga dos Campeões de domingo 

modali®abola.pt  

MAIS DESPORTO 
Valentin Ghionea desafia a oposição de Borko Ristovski para apontar mais um dos sete golos que assinou na vitória dos leões 

ANDEBOL — ANDEBOL 1— GR. A/1.' JOR 

Pavilhão João Rocha, 
em Lisboa 

SPORTING • BENFICA 

AljsÉa udic (GR) Borko Ristovski (GR) 
Manuel Gaspar (GR) Hugo Figueira (GR) 
Edmilson Araújo (2) João Silva (4)  
Frankis Carol (3) Belone Moreira (4) 

ÁRurrRos 
Daniel Freitas e César Carvalho 

ANDEBOL 

Por 

CÉLIA LOURENÇO 

Têm a palavra 

ANSIEDADE 
J £4 

Entramos ansiosos, a querer muito 
marcar o primeiro golo da partida, a 
querer sair rápido para o contra-ataque. 
Temos uma estratégia e, às vezes, 
somos traídos pelo que sentem lá dentro. 
Tinhamos um pavilhão cheio de gente e 
energia que, a juntar, à adrenalina do 
dérbi, faz com que se cometam mais 
erros. Depois entrámos no plano de jogo 
e foi tranquilo. Deixou-me muito feliz 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

FALTOU LUCIDEZ 

Não podemos cometer tantos 
erros frente a um adversário com 
esta qualidade e não podemos falhar 
tantas bolas cruciais. Faltou-nos 
colocar essa pressão no Sporting. 
Falhámos quer em contra-ataques 
com jogadores isolados ou com o 
guarda-redes do Sporting fora da 
respetiva área. Faltou lucidez 

CARLOS RESENDE 
Treinador do Benfica 

MA gigante tarja cobriu 
as bancadas do Pavilhão 
João Rocha, a lembrar 
que a Torcida Verde esta-
va em casa para home-

nagear os homens do andebol e 
João Salvador Marques, sócio n.21 
do Sporting ontem falecido, a quem 
se prestou um minuto de silêncio 
antes do início do dérbi lisboeta, 
que antecipou o arranque da 
jornada da fase final do Andebol 1. 
Perto de 2100 pessoas entoaram a 
uma só ensurdecedora voz o hino 
antes de soar o apito que, 60 mi-
nutos mais tarde, mais ou menos 
à mesma hora em que se dava o 
Equinócio da Primavera, finaliza-
va o jogo, com 29-22 para os bi-
campeões nacionais e dava início 
a infelizes celebrações com um very 
light que conferiu cheiro a enxofre 
à recém chegada primavera e um 
fumo verde a turvar a visão sobre 
uma partida empolgante. 

Uma desnecessária descarga de 
adrenalina já sentida e em doses 
massivas pelos jogadores de ambas 
as equipas. Até porque, após várias  

tentativas falhadas de parte a par-
te, só quase aos quatro minutos, 
por intermédio de Edmilson Araú-
jo, o marcador saiu dos zeros e o 
Sporting pôs-se em vantagem. 

João Silva inaugurou as contas 
encarnadas e Fábio Vidrago dei-
xou o Benfica na frente, por pou-
co tempo. O taco a taco esperado 
num duelo de candidatos ao títu-
lo tinha início, bem como as expul-
sões que também floresceram pela 
equipa de arbitragem: 13 ao todo. 

Só ao minuto 20 os comandados 
de Hugo Canela, mais empenhados 

SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

em por a defesa a funcionar, con-
seguiram destacar-se e ter vanta-
gem de dois golos (8-6) que, a es-
paços, foi dilatando até Pedro 
Valdes aumentar as contas leoni-
nas perto do intervalo (13-9). 

Ghionea, que já fora o melhor 
marcador da 1. parte, voltou a de-
safiar as redes de Ristovski, tam-
bém ele autor de um golo, numa al-
tura em que o central romeno 
cumpria dois minutos de castigo e 
o Benfica, mesmo desfalcado de 
Alex Cavalcanti que «sofreu fratu-
ra do quinto metatarso e não se  

sabe quando volta», como expli-
cou o treinador Carlos Resende, 
aproveitou para se aproximar. 

Sem «manter a cabeça fria e a 
cometer erros não forçados», os 
encarnados viram o Sporting afas-
tar-se no marcador. «Todos os jo-
gos são finais, depois do que fize-
mos no FC Porto, na Taça de 
Portugal, em que nos desconcen-
trámos e perdemos, hoje mostrá-
mos que era uma questão de man-
ter o foco mais tempo. Estivemos 
fortes defensivamente e isso fez a 
diferença», resumiu Canela. 

Sonho com enxofre 
Sporting superioriza-se ao Benfica na 1.a  ronda da fase final o Total de 13 expulsões registadas 

o Um minuto de silêncio pelo falecimento do sócio n.° 1 no início, bombeiros em ação no fim 

«Este foi o jogo desta semana» 
Hugo Canela quer mostrar, do-

mingo, na Champions que em 
Portugal também há qualidade 

No próximo domingo é diante 
dos húngaros do Veszprem que o 
Sporting continua a caminhada his-
tórica na Liga dos Campeões, jo-
gando a 1.ª mão dos oitavos de fi-
nal em casa. É tema que deixa Hugo 
Canela de brilho nos olhos, apesar 
de alguma sombra causada pelas 
ausências quase certas do guardião  

Matevz Skok e do central Carlos 
Ruesga, lesionados. 

Lembrando que o «maior obje-
tivo do Sporting é ser campeão na-
cional, porque só vai à Champions-
quem é campeão nacional», o 
técnico leonino assegurou que 
«este era o jogo da semana», re-
ferindo-se ao dérbi. Ainda assim 
não escondeu. «Adoramos andar 
na Liga dos Campeões e queremos 
muito estar lá. Vai ser um jogo de 
sonho», acrescentou, todavia, so- 

bre a receção aos magiares três ve-
zes finalistas na Champions. «Po-
dermos receber na nossa casa uma 
equipa tão espetacular como o 
Veszprem é algo que aconselho a 
todos. Agora vamos com calma a 
sonhar para domingo, para mos-
trar que, em Portugal, também há 
qualidade. Sabendo que são va-
lências diferentes. vamos olhá-los 
nos olhos, vamos para cima deles, 
como dizemos no balneário», pro-
meteu. 
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O SOBE 
FONTELAS 
GOMES 
LÍDER DOS ÁRBITROS  

Foi à Policia de li-
vre vontade para 
falar sobre o facto 
de César Boaven-
tura ter acertado 

I o nome do juiz 
João Capela para 
um jogo do Porto. 

O DESCE 
CARLOS 
RESENDE 
TREINADOR DO BENFICA 

O Benfica perdeu 
ontem o dérbi 
com o Sporting 
por 29-22, em 
partida a contar 
para o campeona-
to nacional de an-
debol. 
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111 A equipa de ini-
ciados da Académica de 
Coimbra continua na 
senda das vitórias, ga-
nhando no terreno do 
Águeda por 22-24, na 2.ª 
jornada do Campeonato 
Regional de Nível 2.

Os infantis foram ga-
nhar a casa do Alavarium 
por 16-21, na Fase Com-
plementar do Campeo-
nato Regional de Aveiro. 
Já os mínis foram derro-
tados em casa pelo Mon-

te (21-39).
N o  p r ó x i m o  f i m  d e 

semana,  os iniciados 
recebem o Águeda, no 
domingo, pelas 18H00 
no Pavilhão 1 do Estádio 
Universitário.

Os infantis vão jogar a 
S. Paio de Oleiros, sába-
do, pelas 10H00.

Já os mínis vão igual-
mente jogar ao terreno 
do S. Paio de Oleiros, 
mas, no domingo, pelas 
15H00.

Andebol Iniciados 
seguem vitoriosos

Equipa de iniciados recebe o Águeda no domingo às 18H00

DR

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,53 x 11,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79630661 21-03-2019

A equipa de iniciados da Aca-
démica continua na senda das
vitórias, tendo ganho no ter-
reno do Águeda, por 22-24, na
2.ª jornada do Campeonato Re-
gional de Nível II. Ao intervalo,
a turma escolar vencia por ape-
nas um golo, conseguindo
man  ter o controlo de jogo no

segundo tempo, valendo a con-
sistência defensiva do guarda-
redes José Pedro Vasco. Desta-
que ainda para os 10 golos
marcados por David Machado.
Os infantis ganharam em casa
do Alavarium, por 16-21, na fase
complementar do Regional de
Aveiro. João Lucas (8 golos),
Afonso Fonseca (7) e João
Ama do (5) estiveram em evi-
dência na finalização. |

Iniciados da Académica
com percurso vitorioso

Iniciados venceram no reduto do Águeda por 22-24

Andebol
Campeonato Regional
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Silvino Cardoso

Foi já sorteado o calendário de
jogos da 2.ª fase do campeo-
nato nacional da 3.ª Divisão
que se inicia no próximo dia
30. Como se pode inferir do
nome e prestigio dos concor-
rentes na Zona 1, a tarefa do
Académico vai ser hercúlea.

Rafael Ribeiro, o coordena-
dor do andebol academista e
treinador de equipa sénior, não
tem dúvidas de “vai ser muito
difícil, tendo até em conta que
sobem apenas três equipas à
2.ª Divisão de cada zona e a
nossa conta com candidatos
muito fortes, como são os ca-
sos do Estarreja e da Acadé-
mica de S, Mamede, vencedo-
ras das primeiras fases, a que
se junta o Alavarium e o FC In-
festa, ambos com capacidade
para lutarem de igual para
igual, com os principais can-
didatos”, admite o técnico.

Ainda assim, Rafael Ribeiro
lembra que “não fazia sentido
o apuramento para a segunda
fase, se não fosse para entrar e
lutar também por um lugar de
destaque na prova e, até, a in-
tromissão na luta por um dos
três lugares”, acrescentando
estar a ser realista convicto, no
entanto, de que “a equipa irá
dar o seu melhor para dignifi-
car a cidade e a região”.

“Não vamos atirar com a
toalha ao chão e vamos dis-
putar cada jogo para tentar
vencer entrar na luta pela su-
bida, embora reconhecendo
que se trata de uma tarefa
muito difícil de concretizar e o

grupo de trabalho apela ao pú-
blico viseense, em geral, para
que compareça em grande nú-
mero no Pavilhão para incen-
tivar os jogadores, em todas os
partidas, para minimizar as di-
ficuldades que todos irão en-
contrar”, concluiu. 

Curiosamente os dois maio-

res candidatos à subida, vão
defrontar-se na 1.ª jornada. Os
dois 'out-siders' Alavarium AC
e FC Infesta, tal como o Aca-
démico começam a 2.ª fase a
jogar fora, contra equipas que
beneficiam do factor casa que,
na modalidade  de andebol
ainda tem muita força. |

“Vai ser muito difícil lutar
pela subida à 2.ª Divisão”
2.ª Fase Os viseenses comandados por Rafael Ribeiro terão de ultrapassar
adversários de ‘peso’ para tentarem chegar ao segundo escalão nacional
Andebol
3.ª Divisão

30/03          1.ª JORNADA 8.ª         04/05

Estarreja AC-AA São Mamede
CDC Santana-FC Infesta

Gondomar Cultural-Alavarium AC 
CA Penafiel-Académico

06/04          2.ª JORNADA 9.ª         11/05

AA São Mamede-FC Infesta
Estarreja AC-Gondomar Cultural 

Académico-CDC Santana
Alavarium AC-CA Penafiel

13/04         3.ª JORNADA 10.ª       18/05

Gondomar Cultural-AA S. Mamede 
FC Infesta-Académico 

CA Penafiel-Estarreja AC
CDC Santana-Alavarium AC

20/04         4.ª JORNADA 11.ª      25/05

AA São Mamede-Académico
Gondomar Cultural-CA Penafiel

Alavarium AC-FC Infesta 
Estarreja AC-CDC Santana

25/04         5.ª JORNADA 12.ª       01/06

CA Penafiel-AA São Mamede
Académico-Alavarium AC

CDC Santana-Gondomar Cultural
FC Infesta-Estarreja AC

27/04         6.ª JORNADA 13.ª       08/06

AA São Mamede-Alavarium AC
CA Penafiel-CDC Santana
Estarreja AC-Académico 

Gondomar Cultural-FC Infesta

01/05         7.ª JORNADA 14.ª       10/06

CDC Santana-AA São Mamede
Alavarium AC-Estarreja AC

FC Infesta-CA Penafiel
Académico-Gondomar Cultural

CALENDÁRIO
SENIORES MASCULINOS 

2.ª Fase-Zona 1

Rafael Ribeiro
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 josé costa lima

T
rês dias depois de 
ter sofrido um ru-
de golpe nas aspira-
ções que tinha traça-

do para o campeonato, ao 
ficar fora dos seis primei-
ros lugares da fase regu-
lar da competição, o ABC/
/UMinho deu uma respos-
ta de campeão no embate 
seguinte, afastando o Ben-
fica da Taça de Portugal. 
No último sábado, o Flá-
vio Sá Leite assistiu a um 
grande jogo de andebol, 
com a vitória a sorrir aos 
minhotos por 23-18. 

«Vimos uma equipa a 
jogar de olhos nos olhos 
com o Benfica, a ganhar 
por cinco e a obrigar o 
Benfica a marcar 18 go-
los em 60 minutos. Vi jo-
gadores no fim do jogo a 
chorar e não é por acaso. 
Não foi por ganharem ao 
Benfica, mas sim por fa-
zerem o que fizeram de-
pois de tudo o que acon-
teceu durante a semana. 
Tenho de dar os parabéns 
e mérito total aos jogado-
res», comentou Jorge Ri-
to, naturalmente satisfeito 
com a passagem dos aca-
demistas aos quartos de 
final da Taça de Portugal.

Ainda sobre a partida 
de sábado passado, o ABC 
começou mal, esteve mes-
mo a perder por cinco go-
los na primeira parte e só 
na etapa complementar 
é que obteve a primei-

ra vantagem no desafio. 
Um carrossel de emoções 
que os jogadores de Jorge 
Rito souberam controlar 
até final, abrilhantado pe-
la exibição portentosa de 
Humberto Gomes na ba-
liza dos bracarenses. 

«Não houve muitos go-
los na primeira parte. Te-
nho que dizer que tivemos 
a baliza bem entregue e 
foi uma grande ajuda para 
a nossa defesa. Foi o cará-
ter dos jogadores. Gostei 
de ver a equipa, o públi-
co a sentir que os jogado-
res estavam a dar tudo. 
Agora é continuar porque 
não vale a pena ganhar ao 
Benfica e depois não ga-
nhar ao Madeira SAD [ad-
versário dos quartos de fi-
nal da Taça de Portugal]».

Jorge Rito elogiou «caráter» dos jogadores do ABC ante o Benfica

«Gostei de ver o público a sentir 
que estávamos a dar tudo»

Questionado se esta foi 
uma das vitórias mais im-
portantes da carreira, Jor-
ge Rito preferiu salientar 
a «grande resposta dos jo-
gadores» e lembrou que 
nada tem a provar. 

«Foi uma vitória mui-
to saborosa. Não é que te-
nha que provar alguma 
coisa, já estamos aqui há 
mais de 30 anos. As pes-
soas conhecem-me e co-
nhecem o Carlos Ferreira 
[treinador adjunto]. Inde-
pendentemente do que 
acontece, damos sempre 
o máximo por este clube. 
Isto são vitaminas que nós 
precisamos para olhar em 
direção ao futuro», atirou.

Com o ABC afastado 
da luta pelo título, ao ter-
minar a fase regular no 

sétimo lugar, Jorge Ri-
to assume que o triunfo 
recente sobre o Benfica 
na Taça de Portugal au-
menta a responsabilida-
de dos minhotos na con-
quista do troféu. 

«Estamos nos quartos 
de final, eliminámos um 
candidato e, a partir deste 
momento, já temos o ró-
tulo na testa de favoritos à 
conquista. Mas, uma coisa 
de cada vez. Vamos prepa-
rar-nos para fazer um jo-
go em condições e conti-
nuar a nossa luta», fechou. 

Ultrapassado com êxi-
to o Benfica, o ABC des-
loca-se à ilha a 3 de abril 
para defrontar o Madeira 
SAD, num embate a con-
tar para os quartos de fi-
nal da Taça de Portugal.

Jogadores do ABC "sentiram" o apoio do seu público

I divisão nacional: série dos últimos

Voleibol Clube de Viana
entrou a vencer

O Voleibol Clube de Viana recebeu e bateu o Castêlo 
da Maia por 3-1 em encontro da primeira jornada da 
fase dos últimos do campeonato nacional de voleibol 
masculino da primeira divisão.

O triunfo foi conseguido com os parciais de 25-18, 
21-25, 26-24 e 30-28, e com ele, o conjunto vianense 
parte na frente, com três pontos, os mesmos que Cal-
das e Leixões.

Nos outros encontros da ronda, o Caldas venceu em 
Espinho (3-0) e o Leixões fez o mesmo (3-1) no pavi-

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

lhão do Clube K.
A segunda jornada disputa-se sábado, e dela fazem 

parte os encontros: Clube Kairós-Voleibol Clube Viana 
(nos Açores), Caldas-Leixões e Castêlo da Maia- Aca-
démica Espinho.

No campeonato nacional da 3.ª divisão em senio-
res femininos, série dos primeiros, e em partida da 4.ª 
jornada, o Arcozelo bateu o Perre por 3-2, o Vila Verde 
perdeu no seu reduto com o Póvoa por 3-0, a Juventu-
de Pacense bateu o CarTaipense por 3-1 e o Madalena 
venceu por 3-0 no pavilhão do Senhorense.

A  Juventude Pacense lidera, com 12 pontos, segui-
da de Madalena, Póvoa e CarT (9), Arcozelo (8), Perre 
(1), Vila Verde e Senhorense (0). Página 7
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Um daqueles 
jogos memoráveis 

n a an É enenseS °brim-e rb gbardiào 
aust ria coja 'tinha assinado duas defesas Que animaram a 
plate;a. Depois, para gáudio dos espectadores, foi somando 
intervenções cie encher o olho, com destaque para .ima 
dupla defesa. um sete metros e à recarga. Acabou afazer 
quase tantas defesas (16) corno os golos que sofre-u. Esteve 
todo (atempo  na baliza  com  4E% de  eficaaa. 

Yoan Balasquez subiu onde os jogadores do Belenenses não conseguiram chegar 

GRUPO A Um jogo em que o FC Porto foi crescendo, fruto do poderio físico 
e riqueza do plantei, acabou por ser um bom teste para o que aí vem 

Eficácia do Dragão 
acabou em goleada 

E PC PORTO 

BELARENSES 
Dragão Caixa 

Árbitros: Ruben Mala e André Nunes 
(Aveiro) 

FC PORTO BELENENSES 

ThomasBauer Gr Roney Franzini Gr 

Victor Miniza 4 João Esteves Gr 

Yoan Balasquez 6 NunoSantos 4 
Miguel Martins 3 &UM MOreira 2 

Angel Hernandez 3 FábioSemedo 1 
Alexis Borges 1 João Ferreira 5 

Drogo Branquinho 3 Nelson Pina 2 

rito 6 Togo Ferro 2 

DOM Mbengue 1 David Pinto • 
Rui Silva 2 Ricardo Barrão 

LeandroSemedo 1 João Almeida 1 

Fábio Magalhães 1 TiagoSerrão • 
MiguelPinto 3 F.Madureira nj 
Daymaro Salina nj Ernesto Gonzalez nj 

António Areias nj F•figuel Moreira Gr/nj 

Affred Quintana Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson João Florêncio 

Ao intervato 18-11. 

Marcha.05' 3-1,10' 5.2,15' 8-5, 20;1143, 

25' 14-9, 3018-11, 35' 22-12, 40' 25-13, 
45'27-13,50' 29-15, 55'32-16,60'34-17 

3 EXCLUSÕES 2 

o VERMELHOS o 
3-1 7 METROS 2-1 

AUGUSTOFERRO 
••• O FC Porto saiu satisfeito 
dojogo inaugural da sérieA, do 
Nacionaldeandebol, com uma 
goleada clara frente ao Bele-
nenses, no seu recinto, por 34-
17. 0 poderio dos portistas e a 
diferença de valor em relação 
aos azuis de Lisboa foi-se avo-
lumando com o desenrolar da  

partida. O resultado de vários 
fatores, onde se destacam a 
profundidade dos dois plan-
teis, a diferença de poderio fí-
sico,mas,fundamentalmente, 
o estarem em confronto uma 
equipa profissional e uma 
amadora, com uma nota que 
"diz tudo": o Belenenses trou-
xe quatro juniores ao Porto e 
saiu de Lisboa para este jogo a 
meio da tarde. 

O resultado dilatado com 
que terminou ajogo não refle-
te o que se passou do primeiro 
ao último minuto no Dragão 
Caixa, porque o Belenenses, 
provavelmente ainda motiva-
do pela forma como consegui-
ram ficar no Grupo A - empa-
tando surpreendentemente 
com o Benfica, na última jor-
nada da fase anterior - esteve 
dentro do resultado nos pri-
meiros 20 minutos de jogo, 
nunca estando a perder por 
mais de três golos. 

Depois, tudo se alterou. O 
conjunto de João Florêncío, 
com muito poucas mexidas na 
equipa, começou a não ter so-
luções para um FC Porto que 
foi rodando o plantel, algo co-
roado com o facto de todos os 
jogadores de campo terem 
marcado golos. 

Na vertente goleadora dos 
dragões destacam -se Tito , um 

"Começamos 
lentos. Depois 
melhorámos 
a defender" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

"Jogar à quarta 
é complicado. 
Saímos de Lisboa 
às três horas..." 
João Florêncio 
Treinador do Belenenses 

dos dois melhores marcadores 
do jogo, pelo facto de ter sido 
100% eficaz nos seis remates, 
e Balasquez, com um poder de 
impulsãoeuma força de rema-
te fora do comum. 

Uma referência ainda para os 
bons12 minutos em campo do 
júnior Miguel Pinto, a mere-
cer mais esta chamada à equi-
par, e à destreza defensiva de 
Leandro Semedo. Os mais ex-
perientes cumpriram o que se 
lhes pedia, já com a cabeça no 
compromisso do próximo do-
mingo, para a Taça EHF, em 
Cuenca, Espanha. 

No Belenenses, enquanto 
houve forças, João Ferreira es-
teve particularmente bem. 

Página 8
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Melhor Diário 
Desportivo 

At. Madrid  envolve 
médio ex-V. Guimarães 
na operação 

C 111 
Leões  gostam da ideia 

BENRCA 
Vai vê-lo nos sub-20 com 
Alemanha e Inglaterra 

1 

CASILLAS e I 
PINTO DA COSTA 
oficializaram aquele 1 

que deve ser o último 
contrato do guarda-redes 

y- 

BAYERN 
PERSEGUE 
JOTA   

Pinto 
da Costa 
"No FC Porto, 
nunca se 
moveu por 
interesses 
monetários" 

ARBITRAGEM 
Fontelas Gomes 
na P1 para falar 
de Boaventura 

P23 

2%22 
Começou a fase final do 
campeonato de andebol 

Valor de mercado: 657 NI€ vs 115 M€ 

35,5 vs /7 c 
Jogadores a atuar fora: 68% vs 32% Campeão 

arranca 
em força P26-27 Ranking FIFA: 6 vs 30.° 

Ai Títulos jovens: 19 vs 1 34-17 

mH 
mellw do Deignlomainko 

Espanha, Pcstupl e Amérlá Latina 
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PEDRO PORTELA 
VENCE NO CAMPEONATO FRANCÊS 
Pedro Portela foi o único dos andebolistas 
portugueses que jogam no estrangeiro a 
vencer ontem, tendo contribuído comum 
golo para a vitória do Tremblay sobre o Ces-
son, no campeonato francês. Foi também um 
golo o que alcançou Wilson Davyes na derrota 
do Dunkerque em Istres. Em Espanha, suce-
deu o mesmo com Filipe Mota, pelo Huesca: 
marcou uma só vez e perdeu. —A.F. 

OSPORTUGUESES 

Huesca (F. Mota,» 24 Istres 27 
GranoIlers 26 Dunkerque(W. Davyes 1) 23 

Tremblay (P. Portela.1) 32 
Cesson 26 

Página 10
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j?. r  TRIO PORTUGUÊS 
COMPETE NA EUROPA 
As competições europeias 
estão de regresso no 
domingo. Em jogo da 
primeira mão dos oitavos de 
final da Liga dos Campeões, o 
Sporting recebe o Veszprém, 
da Hungria, às 17 horas 
(SportingTV). Às 11 horas, 
para a Taça EHF, quinta 
jornada da fase de grupos, o 
FCPorto visita o Cuenca, 
com transmissão no Porto 
Canal. Já o Madeira SAD, às 
16 horas, recebe o Dickens, 
da Finlãndia, na primeira 
mão dos "quartos". -R.G. 
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,5 • 

ANDEBOL Bicampeão vence adaptando-se às necessidades. Sete golos 
de diferença com o Benfica não ocorria no campeonato desde 2011/12 

CANELA VERGA BENFICA 
COM GOIBIDA TÃTKA 

Cláudio Pedroso passa por Paulo Moreno e tenta bater Borko Ristovski 

CAIVIPEONATONACIONAL 

Sporting-Benfka 29-22 
FC Porto-Belenenses 34-17 
QUARTA-FEIRA, 08/05 
ÁguasSantas-NtadeiraSAD (18h45) 

C LASSIFicaçA0 
J VED M-5 P 

1.° Sporting 1 1 o O 29-22 40 
2.° FC Porto 1 1 O O 34-17 40 
3.° Benfica 1 O O 1 22.29 37 
4.° Madeira SAD O 00000-0030 
5.° ÁguasSantas O 0 0 0 00-00 30 
6.° Belenenses 1 O O 1 17-34 29 

- 
QUARTA-FEIRA, 27/03 
MadeiraSAD•genfica (20h00) 
ÁguasSantas-FC Porto (21h00) 
Beienenses-Sporting (20h00) 

SF>k':".7iNG 

BENFICA 
Pavilhão João Rocha 

Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho 

(Braga) 

SPORTING BENFICA 

AljosaCudic Gr Borko Ristovsld Gr 

Manuel Gaspar Gr Hugo Figueira Gr 

ValentinGNonea 7 Carlos Martins 

Edrnilson Araújo 2 Belone Moreira 4 

CarlosCameiro 4 João da Sitva 3 

FrankIsCarol 3 Arthur Panianova 2 

Ivan NikcevIc 1 Fábio Mdrago 4 

Luís Frade 5 Paulo ~coo 2 

PedroVakies 3 Pedro Seabra 2 

Tiago Rodm 2 AlesSilva 

CláudbPedroso 2 David Carvalho 1 

Fabio Chiuffa Ricardo Pesqueira 2 

Amaud Bingo Stefan Terzk 1 

Pedro Solha nj João Pais 1 

Rafael Paulo nj Daniel Neves nj 

Matevz Skok Gr/nj Miguel Espinha Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
HugoCanela Carlos Resende 

Ao intervalo 13-9 

Marcria.05' 1.1,10' 3-4,15' 5-5, 20', 8-6, 

25 10-8, 30'13-9, 35'15-10, 40'18-12, 
45' 21.15,50'21.17, 55' 25-19, 60' 29-22 

7 EXCLUSÕES 6 

o VERMELHOS O 

1.2 7 METROS 3.4 

FREDERICO BÁRTOLO 

*ROO Sporting mantém a li-
derança do campeonato de 
andebol, em igualdade pon-
tual com o FC Porto, ao supe-
rar o Benfica no primeiro dás-
sicodafase final da prova. Uma 
vitória, por 29-22, que, diga-
se, teve tanto cérebro quanto 
músculo. 

Hugo Canela baralhou as 
contas e adaptou sublime-
mente. Sem o lesionado Car-
los Ruesga, o central de luxo, 
Carlos Carneiro geriu ritmos 
no ataque. O português esta-
va condicionado a defender 
desde os 15' por duas exclu-
sões e o treinador guardou-o 
para a frente, tal como fez 
com FrankisCarol, debilitado 
fisicamente. Luís Frade, pivõ, 
virou lateral; o ponta Valentin 
Ghionea transformou-se em 
lateral para poupar a condição 
de Cláudio Pedroso. Se não 
falta qualidade no leão, a saga-
cidade tática decidiu o dérbi, 
como explica Canela: "Entre 
corredores de supermercado 
todos dizem que temos um 
grande plantel. E ternos, mas 
esta flexibilidade posicional é  

trabalho." Um Sporting can-
sado respondeu bem à derrota 
no Dragão Caixa para aTaça de 
Portugal e condicionou um 
Benfica muito perdulário na 
finalização durante a primei-
ra parte e pouco lesto na defe-
sa em todo o jogo. 

O equilíbrio durou até aos 
20' sem que a diferença ultra-
passasse os dois golos. Depois,  

o leão disparou, fintando a 
oposição da única real barreira 
defensiva da águia, o guardião 
Borko Ristovski (13 defesas). 
Até ao intervalo, o Sporting 
ganhou quatro bolas de avan-
ço, que o Benfica, há três jogos 
sem ganhar, não mais bai-
xou. 

Sem frieza ou paciência, a 
meia distância (cinco golos) da  

águia foi curta para tapar as 14 
falhas técnicas e fica a três 
pontos do topo. Frederico Va-
randas e Miguel Albuquerque 
viram o leão gerir para domin-
go, quando recebe o Vezprém 
para os "oitavos" da Liga dos 
Campeões. A maior diferença 
no dérbi no campeonato, des-
de 2011/12, gerou uma festa 
sem conflitos no João Rocha. 

"Oferecemos 
a vantagem 
ao Sporting" 
"Faltou-nos cabeça fria e 
cometemos muitas falhas 
técnicas. Oferecemos a 
vantagem ao Sporting e 
nunca recolocámos a pres-
são. Não podemos cometer 
tantos erros e perder pontos 
é proibitivo. Cavalcanti não 
jogou porque fraturou o 
quinto metatarso (pé)." 

Bom aluno aprende o que 
o treinador ensina e Luís 
Frade, vaior acrescentado 
num plantei onde ha 
Tiago Rocha, deu o corpo 
ao manifesto a defender. 
Um verdadeiro esteio a 
travar o jogo cie pivô 
encarnado. Na segunda 
parte marcou cinco vezes, 
quatro seguidas. 
Personificou a estratégia 
perfeita no dérbi, 

Hugo 
Canela 
Treinador 
do Soor ting 

[ [ 1 .7J111 S 

"Este foi o jogo 
mais importante 
da semana" 
"É bom começar a vencer um 
candidato ao título. Estive-
mos fortes defensivamente. 
Este foi daqueles jogos em 
que podíamos perder bolas 
na frente que iríamos 
recuperar atrás. Deu para 
controlar, mas este foi o jogo 
mais importante da semana. 
Campeonato é prioridadef 

Carlos 
Resende 
Treinador 
do Benfica 
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Melhor Diário 
Desportivo 

At. Madrid  envolve 
médio ex-V. Guimarães 
na operação 

C 111 
Leões  gostam da ideia 

BENRCA 
Vai vê-lo nos sub-20 com 
Alemanha e Inglaterra 

1 

CASILLAS e I 
PINTO DA COSTA 
oficializaram aquele 1 

que deve ser o último 
contrato do guarda-redes 

y- 

BAYERN 
PERSEGUE 
JOTA   

Pinto 
da Costa 
"No FC Porto, 
nunca se 
moveu por 
interesses 
monetários" 

ARBITRAGEM 
Fontelas Gomes 
na P1 para falar 
de Boaventura 

P23 

2%22 
Começou a fase final do 
campeonato de andebol 

Valor de mercado: 657 NI€ vs 115 M€ 

35,5 vs /7 c 
Jogadores a atuar fora: 68% vs 32% Campeão 

arranca 
em força P26-27 Ranking FIFA: 6 vs 30.° 

Ai Títulos jovens: 19 vs 1 34-17 

mH 
mellw do Deignlomainko 

Espanha, Pcstupl e Amérlá Latina 
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Sportinguista Luís Frade marcou cinco golos 

Leões e dragões 
firmes na luta 
pelo título 
Sporting derrotou Benfica no dérbi lisboeta 
e F. C. Porto ganhou, em casa, ao Belenenses 

ANDEBOL  Sporting e F. C. 
Porto continuam firmes na 
luta pelo primeiro lugar, de-
pois de terem arrancado o 
Grupo A da segunda fase da 
1.a Divisão Nacional com vi-
tórias caseiras sobre o Ben-
fica (29-22) e Belenenses 
(34-17), respetivamente, di-
vidindo a liderança, com os 
mesmos 40 pontos. 

Os leões tiveram a tarefa 
mais complicada, pois rece-
beram no pavilhão João Ro-
cha o terceiro classificado, 
Benfica, com quem tinham 
perdido 11 dias antes, na 
Luz, ainda na fase regular. 
Desta feita, os campeões 
nacionais não se deixaram 
surpreender e vingaram o 
desaire sofrido, alcançando 
um triunfo folgado. 
Na primeira parte as 

águias ainda conseguiram 
equilibrar o encontro, só ce-
dendo nos minutos finais. 
Após o descanso, a forma-
ção leonina assumiu o con-
trolo, pressionou e foi au-
mentando a vantagem no 
marcador até números mais 
confortáveis, que foi gerin-
do até ao final. 

No Dragão Caixa, os por-
tistas estiveram desde os 
instantes iniciais em vanta-
gem e nunca deram hipóte 
ses ao adversário de tomar 
conta do encontro. Os azuis 
do Restelo ainda consegui-
ram acompanhar o ritmo de 
jogo dos dragões até meio 
do primeiro tempo. A partir 
daí, os locais ganharam em-
balo, foram aumentando a  

distância e fecharam a par-
tida com o dobro dos pon- 
tos. SUSANA STLVA 

Sporting 29 
Benfica 22 
SPORTING Aljosa Cudic (GR), Malan Skok (GR) 
e Manuel Gaspar (GR); Pedro Valdés (3), 
Edmilson Araújo (2), Rafael Paulo, Claúdio 
Pedroso (2), Frankis Carol (3), Pedro Solha, 
Tiago Rocha (2), Carlos Carneiro (4), Fábio 
Chiuff a, Fred Bingo, Valentin Ghionea {7), Ivan 
Nikcevic (1) e Luís Frade (5) 
Treinador Hugo Canela 

BENFICA Hugo Figueira (GR), Bodo Ristovski 
(GR) e Miguel Espinha (GR); Davide Carvalho 
(1), João Silva (3), Daniel Neves, Pedro Seabra 
(2), João Pais (1), Stefan Terzic (1), Belone 
Moreira (4), Paulo Moreno (2), Ricardo 
Pesqueira (2), Arthur Patrianova (2), Carlos 
Martins, Fábio Vidrago (4) e Ales Silva 
Treinador Carlos Resende 

LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
ÁRBITROS Daniel Freitas e César Carvalho 
AO INTERVALO 13-9 

F. C. Porto 34 

Belenenses 17 
F. C. PORTO Alfredo Quintana (GR) e Domas 
Bauer (GR); Victor lturriza (4), Leandro Semedo 
(1), Man Balazquez (6), Miguel Martins (3), 
Djíbril Mbengue (1), Angel Hernández (3), Rui 
Silva (2), Daymaro Salina, Miguel Pinto (3), 
Alexis Borges (1), Diogo Branquinho (3), 
António Areia, Miguel Alves (6) e Fábio 
Magalhães (1) Treinador Magnos Andersson 

BELENENSES Miguel Moreira (GR) e Roney 
Franzini (GR); Nuno Santos (4), Ernesto 
Gonzalez, Bruno Moreira (2), Francisco 
Madureira, Tiago Serrão, João Esteves, Ricardo 
Barrão, João Almeida (1), Fábio Semedo (1), 
João Ferreira (5), David Pinto, Nélson Pina (2) e 
Tiago Ferro (2) Treinador João Florêncio 

LOCAL Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 
ÁRBITROS Rúben Maia e André Nunes 
AO INTERVALO 18-11 

GRUPO A 
F. C. Porto 34 - 17 Belenenses 
Sporting 29 - 22 Benfica 
Aguas Santas (08705) Madeira SAD 

P J V E D F-C 
1 F. C. Porto 40 1 1 O O 34-17 
2 Svoi ling 40 1 1 O O 29-22 
3 Benfica 37 1 O O 1 22-29 
4 Madeira SAD 30 1 O 1 O 0-0 
5 Aguas Santas 30 1 O 1 O 0-0 
6 Belenenses 29 1 O O 1 17-34 

PRISXIMAJOFtliADA 27-03-2019 

Belenenses Sporting 
Madeira SAI) Benfica 
Aguas Santas F. C. Porto 
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RjR João Faria 

Leandro Pires 

Longe dos holofotes 
de outras lides, o 

técnico minhoto está a ter 
bom desempenho à frente 
dos sub-23 do Desportivo 
das Aves, líder da Liga Re-
velação, mesmo com um 
jogo a menos. O Braga foi 
a última vítima. Estará a 
voar para o título? 

Corona 

O jogador do F. C. 
Porto não vai repre-

sentar o México e a au-
sência causou polémica, 
devido a declarações do 
selecionador Tata Marti-
no. Corona fez um exame 
para provar que está lesio-
nado, mas falta saber as 
consequências do caso. 

Carlos Resende 

Após o adeus à Taça 
de Portugal, a equi-

pa de andebol do Benfica, 
orientada por Carlos Re-
sende, entrou a perder na 
fase final do campeonato. 
A derrota no dérbi com o 
Sporting agudiza a crise e 
deixa as águias a três pon-
tos da liderança. 
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A16Sporting superioriza-se ao Benfica no primeiro jogo da fase final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2019

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8525ec5

 
2019-03-20 22:34
 
Ontem às 22:34FacebookTwitterPartilharComentar
O Sporting venceu esta quarta-feira o Benfica, por 29-22, no encontro da primeira jornada do grupo A
da fase final do campeonato nacional de andebol, em que a equipa da casa mostrou ter melhor plantel
e mais recursos.
 
No último encontro da fase regular entre ambos, que decorreu este mês, os encarnados até venceram
no Pavilhão da Luz (26-25), pondo fim a período de quase seis anos sem ganhar aos rivais em sua
casa, mas, na etapa que decide o título de campeão nacional, os visitados acabaram por se
superiorizar, somando agora 40 pontos, mais três do que as águias.
 
O F. C. Porto, que recebeu e venceu também esta quarta-feira o Belenenses, comanda com os
mesmos 40 pontos do Sporting.
 
A primeira parte ficou marcada pelas constantes falhas técnicas dos dois lados, muito por culpa do
aparente cansaço que apresentavam, com o primeiro golo do jogo a surgir apenas ao minuto quatro.
 
Mesmo sem os ausentes Ruesga, do Sporting, e Nyokas, do Benfica, o equilíbrio registou-se até perto
do intervalo, no entanto, com pouca vontade e sem virtuosismo a atacar. O guardião Ristovski ia
adiando males maiores com importantes defesas, porém insuficiente para deixar a equipa encarnada
em vantagem no primeiro tempo (13-9).
 
A vantagem conseguida permitiu ao Sporting de Hugo Canela gerir os segundos 30 minutos e até
disparar para um resultado mais dilatado (19-12), aos 41 minutos, perante um Benfica que não tinha
as mesmas soluções nem como lutar pelos três pontos.
 
Carlos Resende viu os seus jogadores a procurarem chegar-se perto do adversário até final, mas os
bicampeões souberam fechar bem a defesa e errar menos do que o adversário.
 
Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.
 
Sporting - Benfica, 29-22.
 
Ao intervalo: 19-9.
 
Sob a arbitragem de Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:
 
Sporting (29): Cudic, Edmilson (2), Frankis (3), Carlos Carneiro (4), Ghionea (7), Nikcevic (1), Frade
(5), Cláudio Pedroso (2), Tiago Rocha (2), Pedro Valdês (3), Chiuffa e Manuel Gaspar.
 
Treinador: Hugo Canela.
 
Benfica (22): Ristovski (1), Carlos Martins, Fábio Vidrago (4), Paulo Moreno (2), Patrianova (1),
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Belone Moreira (4), João Silva (4), Pedro Seabra (2), Ales Silva, João Pais (1), Pesqueira (2) e David
Carvalho (1).
 
Treinador: Carlos Resende.
 
Marcha do marcador: 1-1 (05 minutos), 3-3 (10), 5-5 (15), 6-6 (20), 9-8 (25), 13-9 (intervalo), 15-
11 (35), 18-12 (40), 21-15 (45), 22-18 (50), 25-19 (55) e 29-22 (resultado final).
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HUGO CANELA 

"E sempre 
bom começar 
com vitória" 

Hugo Canela, técnico do 
Sporting, estava felizpela entre-
ga da equipa: "É sempre bom 
começar cornuma vitória frente 
a um c andidato. Fizemos bem o 
trabalho, sendo muito fortesde-
fensivamente. Mesmo falhando 
no ataque, recuperámos bolas 
na defesa. Perdemos dois en-
contros anteriormente, com o 
mesmo tipo de jogo, mas que - 
brandonaparte final. Desta vez, 
mantivemos o foco até ao fim", 
sustentou o técnico, que não vai 
ter Skok (Ruesga está em dúvi-
da) para o jogo de domingo para 
a Champions: "O dérbi era 
jogo cia semana, porque o gran-
de objetivo é ser campeão. Com  
o Veszprém vamos sonhar, vai 
ser um duelo espetacular." 

CARLOS RESENDE 

"Só podemos 
queixar-nos 
de nós próprios" 

O treinador do Benfica, Car-
los Resende, ficou desiludido 
com a derrota e com a exibição 
cia sua equipa: "No final da pri-
meira parte e início da segunda 
cometemos muitas falhas que 
originaram golos fáceis ao ad-
verSário, assim como também 
falhámos muito em frente ao 
guarda -redes. Foi um dérbi jo-
gado mais com o coração do que 
com a cabeça, mas só podemos 
queixar-nos cie nós próprios, 
pois não se pode falhar tanto pe - 
rante um opositor com a quali-
dade do Sporting. Faltou lucidez 
para colocarmos pressão e, ao 
andarmos atrás do resultado, ti-
vemos de arriscar mais. Queria-
mos muitovencer, pois paraser-
mos campeões temos de ganhar 
pontos aos rivais diretos." o 

R 

Hugo Canela° 

FC PORTO 34 
M. Andersson 

17  BELENENSES 

°João Florêncio 

A. UI TINI ANA O 
RUI SILVA 
VICTOR ALVARL/ 
D. MBENGUE 
D. FIRANOilINHO 
ANTONIO ARF IA 
D SALINA 

(15 FFC 

M. moRE,RA o o o 
NUNO SANTOS 4 o 
ERNESTO CONMLIZ O O 
BRUNO MOREIRA 2 O 
F. h.1ADUREIRA O O 
riAcOSFRitÀ0 O o 
)07io rs11VIS O O 

T. BAUER O O 
MIGUEL MARINS 3 1 
LEANDRO SEMEDO 1 O 
YOEL BLANCO G O 
ANCEI 7ULUETA 3 
MIGUEL PINTO 0 
ALEXIS BORGES 1 O 
miCorr AIVFS 5 O 
1-.4310 NIA1.A1 HM 5 1 

R. FRANZIR' o O O 
RICARDO BARRÃO o o 
JOÃO ALMEIDA O 
FÁBIO SEMEDO 1 o 
JOÃO FERREIRA S I 
DAVID PINTO o o 
NILSON PINA 2 1 
TIAGO FERRO 2 O 

AO INTERVALO: 18-11 ; LOCAL: Pavilhão Dragão 
Caixa. no Porto; ÁRBITROS: Ruben Mala 

e André Nunes 

FAC 

O 

4 

3 

O 

o 

o 

o 
o 

CARTADA FORTE DO 

Sporting inicia fase final 
com triunfo no dérbi 
e deixa o rival Benfica 
mais longe do título 

M. GASPAR() O 
PEDRO VALOES 3 
C. PFDROSO 2 
FÁBIO CHIUFFA O 
TIAGO ROCHA 2 
ARNAUD BINGO O 

A CUDIC O O 
C. CARNEIRO 4 
V. L,HIONEA 7 
IVAN NIKCEVIC 1 
LUÍS FRADE 5 
E. ARAÚJO 2 
ERANKIS CAROL 3 

GLS Ext 

o 
o 

o 
o 
o 

O 

2 

O 
1 

RISTOVSKI O O 

PEDRO SEABRA 2 
JOÀ0 SILVA 4 
B. MOREIRA 4 
FÁBIO ANTUNES 4 
C. MARTINS O 
PAULO MORENO 2 

H. FIGUEIRA() O 
STEFAN TERZIC O 
JOÃO PAIS 1 
R PESQUEIRA 2 
ALES SILVA O 
A. PATRIANOVA 2 
D CARVALHO 1 

°Carlos Resende 

BENFICA 

22 

LIS tXt: 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
O 
O 

AO INTERVALO: 13 9 

LOCAL: Pavilhào João Rocha, em Lisboa 

ARBITR'OS: Daniel Freitas e César Carvalho 
TRUNFO. Valentin Ghionea marcou 7 golos em 9 remates 

LEÃO CHEGOU AO INTERVALO 
A VENCER POR QUATRO GOLOS 
E NA r PARTE CONTROLOU 
A VANTAGEM COM MESTRIA 

registaram baixas de vulto no seu 
`sete inicial'. Os bicampeões não 
convocaram Ruesga e Skok não 
saiu do banco, enquanto as águias 
perderam Cavalcanti (fratura no 
pé) num treino, ficando ainda de 
fora Nyokas e Grilo. 

A agressividade defensiva, as 
muitas falhas técnicas e a baixa 
eficácia atacante de ambas as  

equipas prejudicaram bastante o 
espetáculo, com os árbitros tam-
bém a exagerarem nas sanções, 
carregando Carneiro com duas 
exclusões até aos 14 minutos. O 
Benfica, no entanto, não soube 
aproveitara numé- 
rica

superioridade 
 e perdeu muitas bolas, permi- 

tindo contra-ataques, que acabou 
por dar ascendente ao adversário a 
partir dos 20' (8-6). O desnível e o 
apoio incansável do público de - 
sestabilizaram os encarnados, 
pelo que o resultado ao intervalo 
aceitava-se (13- 9). 

O reinicio acentuou as debilida-
des das águias, com o Sporting a  

abrir urna vantagem de seis golos 
(15-9) sem vacilar, ao contrário 
das duas últimas derrotas leoni-
nas, frente ao mesmo opositor e 
aos dragões. Desta vez o leão con - • 
trotou com mestria. 

Destaques individuais para 
Chio= (7 golos) , Frade (5) e Car-
neiro (4); Antunes (4), Moreira (4) 
e Silva (4) e Ristovski tentaram re-
mar contra a maré. ci 

GRUPO A - FASE FINAL 
L. jornada 

SPORTING 29-22 BENFICA 

FC PORTO 34-17 BELENENSES 

ÁGUAS SANTAS 8 maio MAD. SAD 

CLASSIFICAÇÃO 
V E D LM{A 

FC PORTO 40 1 1 O O 34-17 

02SPORTING 40 1 1 O O 29-22 

©º BENFICA 37 1 O O 1 22-29 

09MAD.SAD 30 O 000 0.0 

09  Á. SANTAS 30 O O O O 0-0 

02 BELENENSES 29 1 O O 1 17-34 

Próxima jornada: 27 de março 

MADEIRA SAD-BENFICA, ÁGUAS SANTAS-FC PORTO 
E BELENENSES-SPORTING 

ALEXANDRE REIS 

O Sporting reforçou ontem a 
candidatura à conquista do tri-

z campeonato, ao vencer (29-22) na 
receçào ao rival Renfica, na 1a ron-
da do Grupo A da fase final, que re - 
gistou também o triunfo (34-17) do 
FC Porto frente ao Belenenses. 

Cumprido minuto de silêncio em 
homenagem a João Salvador Mar-
ques (sócio 1 do Sport i ng) , fale-
cido aos 98 anos, a partida começou 
comgrande entusiasmo do público 
- com Frederico Varandas eMiguel 
Albuquerque nas bancadas -, mas. 
muitos nervos entre as equipas, que 
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