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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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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

 

 

Página 6



A7

  Tiragem: 119402

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 4,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37180921 27-08-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,54 x 17,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37181568 27-08-2011

Página 8



A9

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 10,65 x 32,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37181550 27-08-2011

Página 9



A10

  Tiragem: 22000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 18,89 x 13,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37169619 26-08-2011

Página 10



A11

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,31 x 4,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37170697 26-08-2011 | Desportivo

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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ANDEBOL>>26

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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