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Ulisses Pereira subscreve 
petição pela valorização 
do jovem atleta português
� O deputado do PSD, Ulisses
Pereira, eleito pelo círculo de
Aveiro, é um dos subscritores da
uma petição pela valorização do
jovem atleta português nas mais
diversas modalidades, lançada
pela JSD.

A petição promovida pela
estrutura de jovens do PSD tem
como objectivo promover um
debate público sobre a valoriza-
ção dos jovens atletas portu-
gueses nas mais diversas moda-
lidades desportivas. “Urge pro-
mover a prática desportiva alia-
da à afirmação dos atletas portu-
gueses”, defende-se no docu-
mento. 

Depois de vários deputados do
PSD, de João Almeida, vice-presi-
dente do CDS, Fernando Seara,
autarca de Sintra, Joana Pratas,
ex-atleta olímpica presente em
três edições dos jogos, Pedro

Cary, internacional português de
futsal, juntaram-se o presidente
do Comité Olímpico Português,
Vicente Moura, o ciclista Cândi-
do Barbosa, Pedro Roma, ex-
capitão da Académica de Coim-
bra, e o aveirense Ulisses Pereira,
deputado do PSD e vice-presi-
dente da Federação Portuguesa
de Andebol.

Esta petição será apresentada à
Assembleia da República, ao Go-
verno, às autarquias, ao Comité
Olímpico Portugal, à Confede-
ração do Desporto de Portugal,
aos eurodeputados portugueses,
às federações e associações, aos
dirigentes desportivos, aos sindi-
catos de atletas e, principalmente,
aos atletas e antigos atletas portu-
gueses.

O link para subscrever a peti-
ção é o seguinte: http://www. peti-
caopublica.com/?pi=P2011N13333.l

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

ULISSES PEREIRA assina petição pela valorização dos jovens atletas
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António  � Valdemar 

Benfica e FC Porto vão dis-
putar, esta tarde, pelas 17h00, 
a final do Torneio de Andebol 

de Portugal, que está a decor-
rer na cidade de Fafe desde a 
passada quarta-feira. Os en-
carnados derrotaram o ABC 
de Braga (28-29) e os dragões 

Benfica e FC Porto na final do Torneio de Andebol de Portugal Cidade de Fafe

ABC não resistiu à parte final das águias

Apesar da derrota que afastou a sua equipa da final, o 

técnico do ABC gostou da forma como os seus jogadores 

se entregaram ao jogo frente a um dos mais sérios can-

didatos ao título nacional. Carlos Resende diz que são 

normais, alguns erros, pois a equipa ainda está «numa fase 

de construção».

«Da mesma forma que o treinador do Benfica ficou 

satisfeito com a bravura dos seus atletas eu fiquei mui-

to satisfeito com a entrega dos meus. Tinha-lhes dito 

que o mais importante era aproveitar este momento 

para preparar a equipa e que tentássemos colocar 

em jogo tudo o que já construímos até este momen-

to. Apesar de termos cometido alguns erros, normais 

para quem está a treinar há três semanas, estou sa-

tisfeito com os jogadores, que deram o seu máximo. 

A preparação está a correr bem. Entraram alguns joga-

dores novos que têm dado uma boa resposta. Estamos 

num processo de construção e vamos evoluir muito 

mais», concluiu. 

Jorge Rito: «Fizemos um jogo péssimo»
O novo treinador do Benfica não gostou da exibição da 

equipa que apenas conseguiu a vitória nos minutos finais do 

jogo. Jorge Rito diz mesmo que foi preciso os seus jogadores 

lutarem até à exaustão para atingir a final.

«O jogo não foi brilhante do ponto de vista da nossa 

actuação. Fizemos um jogo péssimo, muito descontrolado 

e com pouca organização. Mas a culpa não é apenas do 

Benfica, pois tivemos pela frente uma equipa do ABC bem 

organizada para contrariar as nossas soluções. O resultado 

esteve sempre muito apertado e estivemos em risco de 

perder. Tivemos de apelar ao espírito de entrega e raça 

para vencer. Nesse ponto de vista estou contente com os 

jogadores. Fizemos três minutos finais de grande bravura, 

mas com estes jogadores temos obrigação de fazer melhor. 

Valeram os 60 minutos em que os atletas tiveram de lutar 

até à exaustão para estarem na primeira final deste ano. 

O que se passou no jogo serve de análise para o futuro», 

finalizou. 

 José Rolo em situação de ataque do ABC

Tiago Pereira, jogador do ABC  

«Boas expectativas 
para a nova época»

No final da partida, Tiago Pereira mostrou-se satisfeito pela 

forma como a equipa se bateu frente ao Benfica e acredita 

numa grande temporada.

«Entrámos neste torneio com o intuito de preparar a equipa 

para o campeonato e introduzir alguns novos métodos do 

treinador, pois temos jogadores novos. Sabíamos que ia ser 

difícil chegar à final, pois o Benfica tem uma grande equipa, 

mas apenas conseguiram a vitória na parte final, estão de pa-

rabéns. A pré-época está a correr bem. Ainda estamos a tentar 

perceber as novas ideias do treinador. Acredito nesta equipa 

que é jovem mas, trabalhadora. Estamos com boas expectativas 

para a nova época», atirou.

Jogos e resultados

O mapa de jogos e resultados
Quinta-feira

ABC-Lugi Handboll ............................................................. 38-33

Selecção de Angola-FC Porto ........................................... 25-32

Sexta-feira

Sporting-Selecção de Angola........................................... 24-20

Benfica-Lugi Handboll ....................................................... 34-22

Ontem

ABC-Benfica .......................................................................... 28-29

FC Porto-Sporting

Hoje

Benfica-FC Porto (final) ..................................................... 17h00

ABC-Sporting  (3.º e 4.º lugares) ..................................... 14h30

Angola-Lugi Handboll (5.º e 6.º lugares)....................... 11h00

venceram o Sporting (20-18). 
Assim, a equipa bracarense vai 
discutir o último lugar do pó-
dio com a formação de Alva-
lade, enquanto águias e dra-
gões vão lutar pelo primeiro 
lugar do torneio.

No entanto, o ABC esteve 
com um pé na final, mas aca-
bou por sucumbir a uma pon-
ta final mais forte do Benfica. A 
equipa de Carlos Resende ba-
teu-se muito bem ao longo de 
toda a partida e nunca se as-
sustou com o poderio do ad-
versário que é apontado como 
o principal candidato à con-

quista do título nacional. Aliás, 
os bracarenses estiveram mui-
tas vezes por cima no marca-
dor e a três minutos do final 
estavam empatados (28-28). 
Porém, o golo de David Tava-
res (57’) colocou as águias na 
final do torneio. 

O Benfica, de Jorge Rito, en-
trou melhor na partida, tendo 
chegado ao 3-0 com alguma 
facilidade, com o ex-academis-
ta Tiago Carmo em evidência, 
ao apontar os dois primeiros 
golos. No entanto, a equipa 
de Carlos Resende, respon-
deu muito bem com Fábio 

Antunes (2) e José Rolo (1) a 
reporem a igualdade. A par-
tir daí as equipas nunca mais 
se distanciaram na marcha do 
marcador, com a diferença de 
golos a atingir o máximo de 
três, o que denota bem a for-
ma como foi equilibrada a par-
tida entre os encarnados e os 
academistas. 

No segundo tempo, os mi-
nhotos regressaram com a 
mesma determinação do pri-
meiro período mantendo a 
equipa encarnada em sen-
tido. O jogo, apesar não ser 
brilhante no capítulo técni-

Carlos Resende elogiou entrega dos jogadores  

«Estamos num processo 
de construção»

Pavilhão Multiusos, Fafe

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan 
Caçador 

ABC 28
Humberto Gomes (Bruno Dias); 
José Rolo (3), Fábio Antunes (3), 
João Rodrigues, Tiago Pereira (2), 
Pedro Seabra (2), João Santos, 
Miguel Sarmento (1), Rui Lourenço 
(2), Mário Peixoto (1), José Costa (2), 
José Coelho (70), Álvaro Rodrigues 
(5), André Azevedo e Nuno Rebelo.

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 29
Pedro Peneda; David Tavares (7), 
João Lopes, João Pais (1), Georgi 
Zaikin, Cláudio Pedroso (3), Miguel 
Espinha, Nuno Roque (1), Pedro 
Graça, Ricardo Candeias, Carlos 
Carneiro (1), Rui Silva (4), Nuno Grilo 
(3), António Areia (1), José Costa (2) 
e Inácio Carmo (6).

Treinador: Jorge Rito

Marcha do marcador: 10’ (5-5); 20’ 
(9-9); 30’ (15-14); 40’ ( 20-18); 50’ (24-
24) e 60 (28-29).

co, mantinha o muito públi-
co preso nas bancadas devi-
do à incerteza no resultado. 
O Benfica passou para a fren-
te do marcador ao minuto 13, 
mas os academistas não esta-
vam pelos ajustes. Álvaro Ro-
drigues puxou dos galões, mar-
cou cinco golos seguidos e vol-
tou a ligar o jogo à corrente. A 
três minutos as equipas esta-
vam empatadas (28-28) – su-
blinhe-se que o empate servia 
ao Benfica – e foi David Tava-
res (MVP da partida) que aca-
baria por desatar o nó. 

DR
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��  António Valdemar 

O vimaranense Carlos Car-
neiro, que representa o Ben-
fica, recebeu ontem à noite, 
em Fafe, na Gala do Andebol, 
o prémio relativo ao “Melhor 
Jogador”, destronando os ad-
versários Tiago Rocha e Hugo 
Laurentino, ambos do FC Porto. 
No Cine Teatro fafense, o an-
debolista minhoto que veste 
a camisola dos encarnados ar-
recadou um dos prémios mais 
importantes do evento, assim 
como Vera Lopes, atleta do Gil 
Eanes que arrecadou o prémio 
da mesma categoria, mas no 
feminino. Vera Lopes ficou à 
frente da sua colega de equi-
pa Ana Seabra e de Cláudia 
Aguiar, do Madeira SAD.

Inserida na Semana do An-

debol Nacional, o auditório do 
Cine Teatro de Fafe esteve bem 
composto, com cerca de 300 
convidados a aplaudir os que 
mais se destacaram ao longo 
do ano no panorama do an-
debol nacional. Assim, e se-
gundo a organização, «foram 
distinguidos e reconhecidos 
aqueles que mais se desta-
caram e contribuíram para o 
contínuo desenvolvimento e 
sucesso do andebol, através 
de um trabalho prolongado, 
de esforço e dedicação à mo-
dalidade». 

Voltando aos vencedores da 
noite, João Miguel Ferraz, do 
Madeira SAD, foi considerado o 
“Jogador Revelação”, enquanto 
a distinção para a “Melhor Du-
pla de Arbitragem” foi para os 
leirienses Eurico Nicolau e Ivan 

Caçador, que se impuseram a 
Duarte Santos/Ricardo Vieira 
(Madeira) e Daniel Freitas/Cé-
sar Carvalho (Braga).

Bracarense 
Jorge Rodrigues 
com o “Prémio 
Reconhecimento” 

Durante a noite de ontem 

foram entregues outras distin-
ções. O prémio “Melhor Mar-
cador” foi para Ricardo Morei-
ra (FC Porto) e o de “Melhor 
Guarda-Redes” para Hugo Lau-
rentino (FC Porto).

A Gala do Andebol propor-
cionou igualmente a distinção 
de José Garcia França, com o 
“Prémio Homenagem”. Por seu 

lado, a Pedro Feist foi-lhe atri-
buído o “Prémio Carreira” e o 
bracarense Jorge Rodrigues 
foi agraciado com o “Prémio 
Reconhecimento”.

Nota ainda para Ljubomir 
Obradovic, “Melhor Treinador”. 
O técnico do FC Porto, que se 
sagrou campeão nacional, ba-
teu a concorrência compos-
ta por Paulo Fidalgo (Madei-
ra SAD) e João Florêncio (Gil 
Eanes). Carlos Pereira, do Ma-
deira SAD, venceu o “Prémio 
Melhor Dirigente”. 

Homenagens
aos jogadores 

E porque esta gala serviu 
também para homenage-
ar alguns andebolistas, vá-
rios jogadores internacio-
nais portugueses, masculinos 

e femininos, receberam dis-
tinções que «enalteceram o 
seu percurso ao serviço das 
selecções nacionais», com a 
entrega de medalhas de ex-
celência e medalhas de ouro, 
consoante o número de par-
tidas internacionais realiza-
das ao serviço das selecções 
seniores.

Além dos aplausos do pú-
blico para os vencedores das 
respectivas categorias, a Gala 
do Andebol contou com di-
versos momentos de anima-
ção que deliciaram a plateia, 
proporcionados pelo iPUM – 
Grupo de Percussão da Univer-
sidade do Minho, pelo pianis-
ta Nelson de Quinhones, Gru-
po Razões do Corpo, pelo vio-
loncelista Pablo Sá e guitarris-
ta Manuel d’Oliveira.

Gala do Andebol teve ontem lugar em Fafe 

Carlos Carneiro e Vera Lopes
são os melhores jogadores

Carlos Galambas, Luís Santos, Filipe Cruz e Jorge Rodrigues
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Andebol:
ABC discute 
presença na final
com o Benfica
Benfica e Sporting confirmaram
ontem o favoritismo que lhe era
atribuído na segunda jornada
do Torneio de Portugal, que
decorre no Multiusos de Fafe. A
final disputa-se amanhã e hoje
encontram-se os finalistas, com
incidência para o embate entre
o ABC de Braga e Benfica. No
outro desafio medem forças FC
Porto e Sporting.
Jogos:
Benfica - Lugi (34-22)
Sporting - Angola (24-20)
ABC - Benfica (15.00h)
Sporting - FC Porto (17.00h)
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Pedro Vieira da  � Silva

ABC e Benfica jogam, esta 
tarde, a partir das 15h00, no 
Pavilhão Multiusos de Fafe, 
em jogo a contar para a ter-
ceira jornada do Torneio de 
Portugal em andebol. On-
tem, os encarnados, coman-
dados por Jorge Rito, bate-
ram os suecos do Lugi Hand-
boll, por 34-22, que na pri-
meira ronda da prova tinham 
perdido com a turma de Bra-
ga por 33-38.

Espera-se, por isso, um jogo 
interessante entre o conjun-
to comandado por Carlos 
Resende (ABC) e Jorge Rito 
(Benfica).

No primeiro jogo da tar-
de de ontem, a selecção de 
Angola, que na véspera ti-

Torneio de Portugal em andebol. Hoje há clássico em Fafe

ABC-Benfica lutam 
por lugar na final

ABC e Benfi ca jogam esta tarde em Fafe

 
Final é amanhã

Jogos e resultados
Eis o mapa de jogos e resultados:

Quinta-feira

ABC-Lugi Handboll ........................................... 38-33

Selecção de Angola-FC Porto ......................... 25-32

Ontem

Sporting-Selecção de Angola ......................... 24-20

Benfica-Lugi Handboll...................................... 34-22

Hoje

ABC-Benfica ........................................................ 15h00

FC Porto-Sporting ............................................. 17h00

Domingo

Final .................................................................... 17h00

Terceiro e quarto lugares ................................ 14h30

Quinto e sextos lugares................................... 11h00.

Os angolanos passaram aos 
17 minutos com vantagem de 
quatro golos (3-7), perante 
um Sporting com dificulda-
des no um-para-um e mui-
to apático, como reconhece-
ria no final da partida o seu 
treinador.

Depois de empates suces-
sivos a oito, nove, 10 e 11 go-
los, o Sporting conseguiu ir 
para o descanso a vencer por 
margem tangencial (12-11). 
Um início de segunda parte 
melhor conseguido permitiu 
à selecção de Angola passar 
para a frente do marcador até 
aos 40 minutos (16-17), altu-
ra em que o Sporting acordou 
para uma recuperação len-
ta mas que levou os leões a 
uma vantagem de três golos 
à passagem do minuto 50 (21-
18). João Pinto (Sporting) foi o 

MVP da partida que os leões 
venceram por 24-20.

Encarnados não 
deram hipóteses

No segundo jogo da tarde, 
o Benfica não deu quaisquer 
hipóteses aos suecos do Lugi 
Handboll. Os pupilos de Jor-
ge Rito tomaram conta do 
jogo desde o apito inicial, o 
melhor que os suecos conse-
guiram foi um empate a seis 
à passagem do minuto 10 e, 
a partir daí, os benfiquistas 
arrancaram para um triun-
fo folgado.

Os números finais do mar-
cador (34-22) dizem bem da 
superioridade do Benfica 
que, hoje, decide frente ao 
ABC de Braga o vencedor do 
grupo 2 do Torneio de Por-
tugal. Beorge Zaikin, central 
dos encarnados foi o MVP da 
partida.

nha sucumbido por núme-
ros expressivos frente ao FC 
Porto, deu muito boa conta 
de si durante todo o primei-
ro tempo.

ARQUIVO DM
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COLÉGIO DE GAIA

A equipa de andebol feminino do Colégio
de Gaia, orientada pela treinadora Paula
Castro, arrancou na quarta-feira os traba-
lhos para a nova época. Hoje decorre o
sorteio que ditará a sorte da equipa gaiense.

Andebol Feminino
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Madeira SAD defende Supertaça em Ansião
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

Jornalistas: Vasco Sousa

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=6&id=193481&sup=0&sdata=

 

Andebol - 1.ª prova da época 2011/2012 no distrito de Leiria

 

 O Madeira Andebol SAD, vice-campeão nacional feminino, vai defrontar o Colégio João de Barros,

numa das meias-finais da Supertaça 2011, a ter lugar a 9 de Setembro, em Ansião, às 18h00. No

outro embate das "meias", o campeão nacional, Gil Eanes, vai defrontar o Juve Lis, às 16h00, ditou o

sorteio realizado, ontem, na sede da Federação de Andebol de Portugal, em Lisboa. O Madeira SAD,

recorde-se, edição do ano desta prova. No dia seguinte, 11 de Setembro, o jogo de atribuição do 3.º e

4.º lugares está marcado para as 10h00, com a final agendada para as 12h00.

 

 Entretanto, hoje, em Fafe, está marcado o "All Star Game Feminino", pelas 18h30, no?Pavilhão

daquela localidade. Um jogo entre as melhores 14 jogadoras do Norte e as 14 melhores atletas do Sul,

que serão eleitas pelos treinadores das respectivas zonas e onde a Madeira faz-se, naturalmente,

representar. Também hoje, às 12h00, em Fafe, decorre o sorteio do Campeonato Nacional da 1.ª

Divisão feminina .

 

Vasco Sousa
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Andebol

Benfica vence Sporting

O Benfica garantiu o 3.º lugar do Torneio 
Internacional Feira de São Mateus, Vi-

seu, após vencer o Sporting por 24-22. Os 
espanhóis do Valladolid venceram a com-
petição depois de baterem (28-27) o Luggi.
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MODALIDADES

> Para a noite de sábado está reservada a Gala do Andebol, a realizar-se no Cine Teatro, em Fafe.

ANDEBOLTORNEIO DE PORTUGAL

> rui miguel graça

O ABC de Braga entrou a ven-
cer no Torneio de Portugal, pro-
va cartaz da pré-temporada, já
que reune as melhores forma-
ções portuguesas. O conjunto
orientado por Carlos Resende
venceu os suecos do Lugi Hand-
boll no seu terceiro teste da pré-
-temporada. Em três jogos reali-
zados soma duas vitórias, tendo
averbado apenas um desaire, em
Espanha.

A primeira parte foi equilibra-
da, contudo notou-se que os mi-
nhotos tinham melhores argu-
mentos, facto que lhes permitiu
liderar o marcador praticamente
a totalidade dos primeiros trinta
minutos. Apenas aos quinze
houve um empate a oito golos,
todavia os minhotos terminaram
o primeiro tempo com dois go-
los de vantagem.

Para a segunda etapa, a forma-
ção de Carlos Resende mostrou-
-se ainda mais felina e rapida-
mente disparou no marcador,
tendo alcançado uma vantagem
de cinco golos, que permitiu in-
clusivamente gerir com classe e
determinação. Os suecos esbo-
çaram curtas reacções, contudo
o ABC de Braga esteve sempre

por cima, sabendo manter a van-
tagem e esticar mesmo na recta
final do encontro.

Com este resultado o ABC de
Braga está na luta por um lugar
na final do Torneio de Portugal,
prova que está a decorrer em
Fafe.

Diga-se ainda que para a vitó-

ria do conjunto da capital mi-
nhota contribuíram os dez golos
obtidos por José Coelho, sete
dos quais de nove metros.

No conjunto do Lugi Handboll
destaque para Jonatan Leijon-
berg, autor de oito golos, tendo
demonstrado uma eficácia total.
Rematou por cinco vezes da

zona dos seis metros e conse-
guiu ainda concretizar três con-
tra-ataques, esforço inglório e
que acabou por ser infrutífero,
face ao desempenho do ABC de
Braga, que esteve em grande
plano no capítulo da finalização. 

Agora vem aí o reencontro
com Jorge Rito...

ABC de Braga 
entra a vencer
Depois de uma primeira parte equilibrada, mas onde o ABC mostrou sempre melhores argu-
mentos, a formação orientada por Carlos Resende disparou para uma segunda parte de
classe e terminou com cinco golos de vantagem.

FPA

Tiago Pereira em acção no desafio diante dos suecos do Lugi Handboll

LUGI HANDBOLL 331 

Linus Persson e Johan Larsson; Jakob
Wickman (2), Felix Kasch (1), Jonatan
Leijonberg (8), Johan Fohlin, Simon
Stridsberg, Jonatan Wilthorn, Anders
Hallberg (2), Joakim Svensson, Niklas
Gudmunson (12), Nemanja Milosevic
(1), Kristian Meijer (5) e Simon Nyberg
(2).
Tr. Johan Zanotti

ABC DE BRAGA 381 

Humberto Gomes e Bruno Dias; José
Rolo (4), Fábio Antunes (4), João
Rodrigues (1), Tiago Pereira (5), João
Santos, Pedro Seabra (3), Sérgio
Caniço, Miguel Sarmento, Rui Lourenço
(1), Mário Peixoto (1), José Ricardo
Costa (3), José Coelho (10), Álvaro
Rodrigues (2) e Nuno Rebelo (4).
Tr. Carlos Resende
Árbi t ros:  D. Martins e R. Martins
Intervalo: 17-19

lll

“Foi o nosso terceiro jogo
de preparação e vale o que
vale… Mas é sempre me-
lhor ganhar que perder. Foi
um teste interessante fren-
te a jogadores que são
muito altos, embora não
tão rápidos. Foi bom para
nós trabalharmos, correu
bastante bem, os jogado-
res conseguiram resolver
os problemas. Gostei mais
da prestação ofensiva mas
podemos e devemos me-
lhorar um bocadinho. O Lu-
gi é uma equipa tipicamen-
te da escola sueca que
sente dificuldades quando
se depara com uma defesa
profunda”.

Carlos Resende (tr. ABC de Braga)
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ABC entra a ganhar 
no Torneio de Portugal
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SELECÇÃO ANGOLA 251 

Custódio Gouveia e Giovany Muachisse;
Yuri Fernandes (1), Fernando Teca (3),
Adelino Pestana (1), Augusto Pedro (1),
Osvaldo Mulenessa, Alfredo Ngongo
(1), Belchior Camuanga (11), Edvaldo
Ferreira, Elcimar dos Santos, Mário We-
bo (4), Elias António e Sérgio Lopes (2).
Tr. Filipe Cruz 

FC PORTO 321 

Alfredo Quintana e Hugo Laurentino;
Ricardo Pesqueira (1), João Ramos (3),
Filipe Coelho (4), Ricardo Costa (1),
Filipe Mota (6), Pedro Spinola, Tiago
Rocha (6), Dario Andrade (3), Ricardo
Moreira (5), Sérgio Rola, Wilson Davyes
(3), Hugo Santos, Tiago Silva e Nenad
Malencic.
Tr. Ljubomir Obradovic
Árbi t ros:  E. Nicolau e I. Caçador
Intervalo: 10-19FPA

José Coelho, um dos reforços da nova época, foi o melhor marcador

Minhotos espiam
hoje Benfica  
Depois do embate com o
conjunto sueco, o ABC de
Braga só entra em acção
amanhã, diante do Benfica.
Esta tarde medem forças as
águias com o Lugi Handbol,
desafio para observar a forma
da equipa de Jorge Rito.
Torneio de Portugal:
Pr imeira jornada
Angola - FC Porto (25-32)
Lugi Handbol - ABC
Hoje
Sporting CP - Angola (15h)
Benfica - Lugi Handbol (17h)
Amanhã
ABC - SL Benfica (15h)
FC Porto - Sporting CP (17h)
Domingo
Final (17.00 horas)

> r.m.g. 

O Futebol Clube do Porto derro-
tou a Selecção de Angola, num
jogo onde os portugueses man-
daram sempre no marcador.

Os dragões chegaram ao inter-
valo com uma vantagem de nove
golos e, durante o segundo tem-
po, foram gerindo o resultado e
também a capacidade física,
uma vez que amanhã voltam a
jogar, desta feita frente ao Spor-
ting Clube de Portugal, na ter-
ceira jornada do Torneio de Por-
tugal.

JOGO INAUGURAL

Dragões
vitoriosos
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ANDEBOL

Cid Ramos

O blogue ‘Andebol Feminino
Portugal’ levou a efeito um tor-
neio de preparação de andebol
feminino, em Pombal, e que
contou com a participação das
equipas do Gil Eanes, do Colé-
gio João de Barros e do JAC-
Alcanena. 

No primeiro encontro do tor-
neio, o Gil Eanes derrotou o

JAC-Alcanena por 25-16, após
uma primeira parte em que a
formação de Alcanena compli-
cou a vida às actuais campeãs
nacionais. 

No segundo tempo a superio-
ridade das campeãs nacionais
nunca esteve em casa, alcançan-
do uma vitória confortável

Seguiu-se o confronto entre
Gil Eanes e Colégio João de Bar-
ros, com a formação de João Flo-

rêncio a vencer por 22-16. 
A primeira parte foi bastante

equilibrada, dado que se regis-
tava uma vantagem do Gil
Eanes por apenas um golo de
diferença. 

Ainda com poucos treinos
nas pernas as atletas do Colégio
João de Barros sentiram muitas
dificuldades no segundo tempo.
Contudo, nunca viraram a cara
a luta até ao final apesar de os

números finais apresentarem
uma diferença de seis golos.

No último jogo do torneio,
Colégio João de Barros venceu
com dificuldades o JAC-Alcane-
na por 25-23. A formação meiri-
nhense chegou a ter uma vanta-
gem de sete golos, mas consen-
tiu a igualdade a 23 bolas, a dois
minutos do final. No entanto, a
experiência do Colégio João de
Barros fez a diferença. l

Pombal recebeu torneio feminino
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O treinador do ABC de 

Braga, Carlos Resende, 

estava satisfeito com a 

produção dos jogadores 

diante do Lugi Handboll, 

conjunto formado por joga-

dores muito altos, destacou 

o homem que rendeu Jorge 

Rito no comando técnico 

dos academistas.

«Foi o nosso terceiro 

jogo de preparação e vale 

o que vale. 

Mas é sempre melhor 

ganhar que perder. Foi um 

teste interessante, frente a 

jogadores que são muito 

altos, embora não tão rá-

pidos, mas extremamente altos. 

Foi bom para nós trabalharmos, correu bastante bem 

e os jogadores conseguiram resolver os problemas. Hoje 

(ontem) gostei mais da prestação ofensiva, mas podemos 

Treinador do ABC, Carlos Resende, satisfeito

«Gostei da prestação ofensiva»

Banco da turma minhota, com Carlos Resende (técnico) de pé

e devemos melhorar. 

O Lugi é uma equipa tipicamente da escola sueca, que 

sente dificuldades quando se depara com uma defesa 

profunda».
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Pedro Vieira da  � Silva
António �     Silva

O ABC venceu, ontem à tar-
de, em Fafe, os suecos do Lugi 
Handboll, finalista vencido do 
Torneio Internacional da Feira 
de São Mateus, por 38-33, em 
jogo a contar para a primeira 
jornada do Torneio de Portugal 
em andebol (grupo II).

O lateral-esquerdo José 
Coelho, que os minhotos pes-
caram ao Madeira SAD, foi um 
dos melhores em campo, ten-
do apontado 10 golos (apenas 
um de sete metros). Os acade-
mistas folgam hoje e, amanhã, 
medem forças com o Benfica, 
que esta tarde joga com a tur-

1.ª jornada do Torneio de Portugal

ABC bate suecos com José Coelho em grande
No grupo II

FC Porto bate selecção 
de Angola

No primeiro jogo do Torneio de Andebol de Portugal, a contar 

para o grupo I, o FC Porto, actual campeão nacional, bateu a 

selecção de Angola, por 32-25. Ao intervalo, os comandados 

de Obradovic já venciam, por 19-10. 

No primeiro jogo da tarde, o campeão nacional FC Porto – 

Ricardo Costa e Eduardo Filipe estrearam-se – confirmou o seu 

favoritismo frente à selecção de Angola, orientada por Filipe 

Cruz, e venceu por confortável 32-25.

Depois de uma primeira parte onde o domínio portista foi 

bem vincado, as duas equipas foram para o intervalo separa-

das por nove golos (10-19), com vantagem para a turma de 

Ljubomir Obradovic.

O técnico portista foi, desde bem cedo, rodando o seu plan-

tel, sem que a eficácia da equipa fosse muito afectada. Já no 

segundo tempo a vantagem do FC Porto chegou aos 10 golos, 

mas a selecção angolana conseguiu reduzir essa desvantagem 

para os sete golos, terminando por perder por 25-32. Belchior 

Kamunga foi o MVP da partida.

O FC Porto comanda o grupo I, com três pontos, seguido por 

Sporting (joga hoje) e selecção de Angola.

Programa de hoje

Benfica e Sporting 
entram hoje em acção

Eis o mapa de jogos:

Hoje

Sporting-Selecção de Angola.............................................15h00

Benfica-Lugi Handboll .........................................................17h00

Amanhã

ABC-Benfica ............................................................................15h00

FC Porto-Sporting .................................................................17h00

Domingo 

Final ..........................................................................................17h00

Terceiro e quarto lugares ....................................................14h30

Quinto e sextos lugares ......................................................11h00

Pavilhão Multiusos de Fafe

Árbitros: Daniel e Roberto Martins

Lugi Handboll 33
Linus Persson; Leijonberg (8), 
Gudmunson (12), Meijer (5), 
Wickman (2), Nyberg (2) e Kasch (1); 
Larsson (gr.), Hallberg (2), Fohlin, 
Stridsberg e Milosevic (1)

Treinador: Johan ZAnotti

ABC de Braga 38
Humberto Gomes; José Coelho (10), 
Tiago Pereira (5), Pedro Seabra (3), 
José Ricardo Costa (3), Nuno Rebelo 
(4) e José Rolo (4); Bruno Dias (g.r.), 
Fábio Antunes (4), João Rodrigues 
(1), João Santos, Miguel Sarmento, 
Rui Lourenço (1), Mário Peixoto (1) 
e Álvaro Rodrigues (2)

Treinador: Carlos Resende

Marcha do marcador: 10’ (4-5), 20’ 
(10-11), 30’ (17-19), 40’ (22-25) e 50’ 
(30-33).

ma que viajou da Suécia.
A formação de Carlos Re-

sende, que apresentou já os 
seus novos reforços José Pe-
dro Coelho (ex-Madeira SAD) 
e Pedro Seabra Marques (ex-
-Sporting), tomou conta do 
marcador desde o início, che-
gando aos 18 minutos a ven-
cer por 8-10.

Com José Pedro Coelho a 
mostrar mão quente, os bra-
carenses foram para o interva-
lo a vencer por 17-19.

Academistas 
entram melhor 
no segundo tempo

O ABC reentrou melhor, am-

pliou a vantagem para cin-
co (17-22) mas, pouco de-
pois, permitiu um parcial de 
5-1 a favor dos suecos que, 
assim, se colaram no marca-
dor (22-23).

Entretanto, Carlos Resende 
dava tempo de jogo a todo 
o plantel, fazendo entrar os 
jogadores menos utilizados. 
Foi o canto do cisne dos sue-
cos que, até ao final da par-
tida, o melhor que conse-
guiram foi estar a dois go-
los de diferença (26-28, aos 
48 minutos).

O ABC entrou nos cinco mi-
nutos finais com três golos de 
vantagem (30-33), diferença 

que viria a ampliar para os 
cinco golos, numa ponta fi-
nal onde Nuno Rebelo este-
ve em particular evidência. 
Niklas Gudmunson foi eleito 
o MVP da partida.

Minhotos 
comandam 
grupo II

O ABC comanda, assim, o 
grupo II, com três pontos, 
seguido por Benfica e Lugi 
Handboll, que jogam hoje.

A turma academista folga 
hoje e, amanhã, medirá for-
ças com a turma encarnada, 
comandada pelo ex-técnico 
do ABC, Jorge Rito.

José Coelho, na foto, prepara-se para mais fazer mais um golo do ABC
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estrelas

António Manso
Dirigente desportivo

Após dois anos de interrupção, o 
Festival Serra da Estrela está de regres-
so ao calendário de Festivais de Verão, 
e tudo graças ao empenho e dedicação 
dos membros da Orgânica - Associa-
ção Cultural e Social.

São esperadas milhares de pessoas 
no cenário paradisíaco, junto às mar-
gens do Rio Zêzere.  

Francisco Lopes
Presidente da Câmara 
Municipal de Lamego

Festival Serra da Estrela
Organização

O autarca de Lamego é o rosto da 
contestação na região. Passa um car-
tão amarelo ao Governo por desa-
grado em relação ao programa fun-
cional do novo hospital e chefia uma 
política municipal de Educação que 
pode servir de exemplo nacional.

O presidente do Andebol Club 
de Lamego (ACL), António Man-
so, foi nomeado para o “ Prémio de 
Melhor Dirigente”, pela Federação 
de Andebol de Portugal. A atríbui-
ção do prémio é amanhã, na Gala do 
Andebol, em Fafe.  
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Andebol - Torneio Internacional de Viseu 2011

Sporting e Benfica no jogo de consolação
Foi para Espanha o 

troféu do Torneio In-
ternacional de Andebol 
– Feira de São Mateus 
2011, que durante o últi-
mo fim-de-semana ani-
mou o Pavilhão do Ina-
tel, em Viseu.

Os espanhóis do CB 
Valladolid venceram na 
final os suecos do Luggi 
Handboll, por um tan-
gencial 28-27, e conquis-
taram a prova, num jogo 
decisivo onde não hou-
ve equipas portuguesas, 
depois de terem sido re-
legadas para o jogo de 
consolação ao serem 
derrotadas por estes 
dois  poderosos clubes 
do andebol europeu.

O CB Valladolid foi 
mais eficaz no jogo da 
f i na l ,  acaba ndo por 
confirmar algum favo-

ritismo com que par-
tiu para o torneio vise-
ense, já que se trata de 
uma equipa de topo da 
Liga Asobal, principal 
competição de clubes 
em Espanha, país que é 
uma das maiores potên-
cias mundiais da moda-
lidade. 

O Benfica terminou o 
Torneio São Mateus em 
terceiro, depois de ven-
cer o Sporting, por 24-
22, com os encarnados 
a chegarem apenas à vi-
tória nos minutos finais, 
depois de uma partida 
muito equilibrada en-
tre dois dos principais 
candidatos à vitória no 
Campeonato Nacional, 
para o qual o torneio vi-
seense se enquadrou ao 
nível da preparação de 
pré-época.
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Dede Djaló, avançado de 
22 anos, é a mais recente 
contratação do Académico 
de Viseu Futebol Clube. O 
jogador pertence à Selec-
ção da Guiné-Bissau e no 
último defeso jogou no 
Miradela. Amanhã, reali-
za-se o jogo de apresenta-
ção aos sócios, no Estádio 
do Fontelo, pelas 18h00, e 
será apadrinhado pelo Bo-
avista Futebol Clube. 

O presidente do Andebol 
Club de Lamego (ACL), 
António Manso, foi no-
meado para o “ Prémio de 
Melhor Dirigente”, pela 
Federação de Andebol de 
Portugal. O presidente do 
ACL encontra-se numa lis-
ta de três finalistas candi-
datos ao prémio que vai 
ser entregue, amanhã, na 
Gala do Andebol, na cida-
de de Fafe. TVP

Últimas de desporto

Página 38


