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Imbatíveis antes do duelo lisboeta
Domingo, pelas
15hOO, joga-se o
dérbi, que terá lugar
no Estádio Universi-
tário de Lisboa.

Se
uma centena de golos já é

um valor bastante signifi-
cativo e impressionante, o

que se pode dizer de duas

centenas de tentos? Pois é... é um
valor absurdo, mas é a somatória
de golos que a nossa equipa
feminina já conta. Ao todo são

215 golos marcados sem respos-
ta, em apenas 12 partidas dispu-
tadas no campeonato nacional
da II Divisão.

É com um total de 36 pontos
que o Benfica visita, pelas 15h00
de domingo, dia 20 de janeiro, o

eterno rival, Sporting B, em jogo
da 14. 1 jornada. As leoas entram
em campo no 2° lugar da tabela

classificativa, e somam apenas 1

derrota, por 4-0, curiosamente
no jogo frente ao Benfica, na 5. s

jornada.
Na última partida, o plantei

orientado pelo técnico João Mar-

ques somou o seu 13. e triunfo
consecutivo, nó Estádio da Tapa-
dinha. Diante do U. Almeirim, as

encarnadas não deram hipóteses
à formação visitante. Por uma
infinidade de 22 tentos sem res-

posta, Geyse, aos 3', inaugurou o

marcador, e Darlene, um minuto
depois, aumentou a vantagem
encarnada (2-0) e ainda assinou o

3. s e o 4. 2 golo. Maiara fez o 5-0,
aos 24', Patrícia Llanos concreti-
zou o 6. a tento, e Darlene assinou
um póquer, aos 30'. Patrícia Llanos
voltou a marcar, no minuto 34, e
fechou as contas da 1.- parte (8-0).

Já no 2° tempo, Patrícia Llanos

marcou mais 1 tento, e Geyse e

Darlene apontaram, cada uma,

mais 4 golos. Adriana (76' e 90'),
Maiara (86') e Rilany (9O'+s) -
recém-chegada ao Benfica - assi-

naram os outros tentos da tarde.

Juniores passam os 100 golos
Numa partida referente ao

jogo em atraso da 3. 1 jornada do

campeonato nacional de sub-19,
o Benfica recebeu e venceu, por
13-0, o Ginásio Clube de Alcoba-

ça. Após esta vitória de mais de

uma dúzia de golos, as encarna-
das lideram a Série E, com 33

pontos, e já contam com uma
somatória de 103 golos em 11

jogos disputados. •




