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mais an.debol 

O SELEÇÃO. A Seleção júnior B 
feminina venceu o Europeu da 2.' 
Divisào ganhando á Lituânia (25- 
-24) Vai subir à principal divisão. 
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FEDE 40 DE 
ANDF801 DE PORTUGAL 

Troféu seguiu para a Dinamarca 
Águas Santas sem argumentos 

paru travar velocidade do adver-
sário . 

O GOG venceu o Águas Santas 
por 36 -17 e conquistou a 19.1  edi-
ção do Torneio Internacional de 

ANDEBOL — T. INT. VISEU — FINAL 16-0.1 
PIvilháo (_;ddif,2 Lie J.  

ern fiSEL 

GOG (1, ÁGUAS 5/11145 

,11E1111 
15 tii,WA  Lo 7 

~ima 
André Nunes e Rubem Mala (Aveiro) 

Viseu, numa partida em que os di-
namarqueses mostraram em cam-
po ter sido a melhor formação em 
prova. E o início demonstrou isso 
mesmo, com 5-1 atenuados até aos 
8-5 perto dos 20 minutos. Porém, 
um parcial de 7-2 até ao intervalo 
deixou patente que o GOG iria ga-
nhar o torneio (15 -7). 

Os maiatos .tinham dificulda-
des em contornar o 6x0 defensi-
vo, com as mais-valias de Elias 
António e Pedro Cruz, mas quan-
do o ataque não concretizava, logo 
os dinamarqueses disparavam para 
contra-ataques e transições, ob-
tendo golos. Para piorar o cená-
rio, a desqualificação do pivô Ru-
ben Sousa tirou opções ao Águas 
Santas, que não contou com Luís 
Frade, presente no Mundial de Ju-
niores B. 

Dois golos seguidos a abrir a 2.a 
parte ainda deixaram o GOG mais 
confortável e, aos 20-11, um par-
cial de 6-0 deu uma expréssão 
maior ao resultado (26-11) que ter-
minou nos 36-17. Os maiatos re-
petem assim o2.° lugar de 2001. 

o Águas Santas organiza um 
quadranguLar de 24 a 26 com Avan - 
ca, ISMAI e )fico Andebol e joga 
com o Cangas a 29, em casa. H.C. 

GIL ~kg 

Dinamarqueses do GOG foram a melhor formação em prova 
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Encarnados, liderados por Carlos Resende, foram mais eficazes 

Águia ganha `derby 
Benfica garante 3.° lugar no torneio de pré-temporada  o  Campeões 
deixam Viseu com dois desaires e volume anormal de golos sofridos 

PERFS/ASF 
ANDEBOL — T. INT. MEU —JOGO 3.V4: LUGARES  

Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu 
SPORTING • ORCA 
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por 
HUGO COSTA 

O
Benfica apresentou- se 
mais dinâmico e rápido 
nas transições e isso va-
leu-lhe desde logo uma 
vantagem significativa, 

7-2, perante o campeão nacional 
Sporting, que deixou o Torneio In-
ternacional de Viseu com dois des-
aires e volume anormal de golos 
sofridos: 34 contra os encarnados 
e 35 diante do GOG, na véspera. 

A formação de 1 Jugo Canela vol-
tou a evidenciar dificuldades defen-
sivas, ainda que na 2.,  parte tenha 
conseguido igualara partida em duas 
ocasiões: aos 28-28, a nove minutos  

do fim, e aos 30-30, aos 57 minutos. 
Só que o Benfica de Carlos Resende 
foi eficaz, por João Pais e por Davi-
de Carvalho, este a finalizar um con-
tra-ataque após uma perda de bola 
do ataque leonino. E a sentença fi-
nal veio da mão de Bélone Moreira, 
a 30 s do fun, a fazer o 33-31, haven-
do tempo para o guardião Hugo Fi-
gueira marcar. 

Os encarnados demonstraram 
uma circulação de bola segura, com 
Pedro Seabra a orquestrar o ataque, 
com combinações de luxo para os 

--44~5111P1~7 • • 
RESULTADOS  

-) sábado_ 
Sporting  -GOG   ._313B. 
Benfica-Santas ___, 23-25 

-3>  ontem 
Sporting-Benfica (3.*/  31-34 

_GOG-Águas  Santas (final)  14547 

pivôs e extremos, conseguindo so-
mar golos em zonas de eficácia ele-
vada. Defensivamente, a alternân-
cia pelo 6x0, 5x1 e 4x2 foi dificultando 
o Sporting, que na 2.,  parte mos-
trou mais velocidade nas transições, 
valendo-se de Ruesga e dos tiros de 
Bozovic. 

Os leões temo primeiro teste" ofi-
cial domingo, em Mêda, a Superta - 
ça, frente ao ABC, e no fim de sema-
na seguinte a qualificação para a fase 
de grupos da Liga dos Campeões. O 
Benfica joga a 1 e 2 de setembro a 1.' 
ronda da Taça EHF ante os sérvios do 
Dinamo Pancevo. 

34 

KoPc0.9  
8003~4k 
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Artística derrotada pelo ISMAI na
final do Quadrangular de Verão
Andebol
Torneio

Avelino Conceição

RESULTADOSDurante a pas-
sada sexta-feira e sábado de-
correu, em Guimarães, o Tor-
neio Quadrangular de Verão,
organizado pelo Xico Andebol
e integrado nas comemora-
ções do seu 75.º aniversário.

O torneio acabou por ser ga-
nho pelo ISMAI, que, na final,

derrotou a Artística de Avanca,
por 25-24.

Refira-se que, no primeiro
dia, a equipa liderada por Car-
los Martingo derrotou o CA
Póvoa de Varzim (milita da 2.ª
Divisão Nacional), por 36-23,
ao passo que o ISMAI impôs-
se ao Xico Andebol, por 32-26.
Na partida de atribuição do ter-
ceiro e quarto lugares, a equipa
anfitriã derrotou, sem surpresa,
o conjunto da Póvoa de Var-
zim, por 39-31.

Mais jogos de preparação
A equipa de Carlos Martingo

volta a jogar amanhã, ao final
do dia, em casa, em mais uma
partida de preparação, agora
diante do São Bernardo, sendo
que, na próxima quinta-feira,
defronta novamente a forma-
ção do ISMAI, desta feita em
partida a contar  para o Torneio
de Águas Santas, que, para
além da equipa da casa, con-
tará ainda com o conjunto do
Xico Andebol. |
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• MODALIDADES 

Madeirenses ajudaram Portugal a ganhar o campeonato da Europa. Beatriz Sousa foi a melhor jogadora do torneio. 

Brilhante Portugal 
ganha título europeu 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Portugal conquistou ontem na Li-
tuânia, o título de campeão da Eu-
ropa de sub-17, divisão B, ao bater 
na final disputada no modelar Pa-
vilhão de Klaipeda, a equipa da 
casa, por 25-24, com 14-13 ao in-
tervalo favorável à Lituânia. 

Uma final onde três madeirenses 
escreveram o seu nome nesta bri-
lhante conquista das cores lusas. Ar-
tur Rodrigues, técnico adjunto da 
equipa nacional e ainda Beatriz Sou-
sa (Madeira SAD) e Rosa Gonçalves 
(CS Madeira) deram o seu impor-
tante contributo neste europeu que 
teve na equipa de Portugal um dos 
grandes protagonistas, atingindo a 
final de uma forma brilhante. 

Beatriz Sousa, jovem que nesta 

BEATRIZ SOUSA QUE 
BRILHOU NESTE 
EUROPEU SERÁ 
JOGADORA DO 
MADEIRA SAD 

época desportiva irá transitar do CS 
Madeira para o Madeira Andebol 
SAD assumiu na equipa de Portu-
gal um papel de muita importância 
destacando-se como a MVP (me-
lhor jogadora) neste campeonato 
da Europa, prémio que acumulou 
com o de Melhor Lateral Direita. 

Recuperação foi determinante 
Numa final disputada sobretudo na 
primeira metade sob o signo do  

equilíbrio, Portugal acaba por mar-
car esta partida de urna forma parti-
cular na segunda parte. Depois de ao 
intervalo a Lituânia ter uma escassa 
vantagem de uma bola 14-13, nesta 
fase da partida viria a ser marcada 
primeiro pela vantagem atingida pe-
las lituanas ao minuto 37, cinco bolas 
(20/15) que nesta altura pareciam 
entregar o título à selecção do pais 
organizador. Veio depois ao de 
cima a extraordinária recupera-
ção da equipa de Portugal que 
num espaço de 10 minutos recu-
pera para um parcial de 20/20 
isto quando ainda tinha por jogar 
cerca de dez minutos. Portugal 
controlada e passa mesmo para a 
frente do marcador , 23/22 e de-
pois 25/22, segurando com enor-
me determinação um resultado 
que entrega a Portugal o título. 
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ANDEBOL A Associação de
Desporto e Educação Física de
Carregal do Sal oficializou a re-
novação de contrato com três
atletas do plantel para a pró-
xima temporada. 

Os carregalenses voltam a

disputar a 3.ª Divisão Nacional
de andebol sob orientação do
técnico Bruno Rebelo e asse-
guraram a continuidade dos
guarda-redes Bruno Bernar-
des e Rui Sousa, bem como do
lateral Rogério Correia. |

Três renovações 
na ADEF Carregal do Sal
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André Antunes Pereira

Os dinamarqueses do GOG
Svendborg conquistaram on-
tem a 19.ª edição do Torneio
Internacional de Viseu graças
a um triunfo sobre o Águas
Santas por 36-17 na final da
competição, ontem, em jogo
que decorreu no Pavilhão Ci-
dade de Viseu.

Os nórdicos dominaram o
duelo com a equipa maiata e
confirmaram os bons indica-
dores deixados na véspera -
eliminaram o campeão em tí-
tulo Sporting nas ‘meias’ – para
construírem  um triunfo fol-

gado e que não merece qual-
quer tipo de contestação. 

O Águas Santas garantiu
presença na final com vitória
sobre o Benfica, mas não en-
trou bem na partida de ontem
e cedo se percebeu que a
equipa de Mário Carvalho teria
grandes dificuldades para fazer
frente à ‘armada’ do GOG. 

Com um parcial favorável de
5-1 nos primeiros minutos de
jogo, os dinamarqueses nunca
estiveram em desvantagem e
a equipa da Maia teve sempre
de correr atrás do resultado. 

O Águas Santas ainda esbo-
çou uma reacção na 1.ª parte
quando reduziu a diferença
para 3 golos (8-5), mas de-
pressa o GOG ‘escapou’ e ter-
minou a primeira parte com
vantagem de 15-17. Os oito go-
los à maior espelhavam o do-
mínio do GOG nos primeiros
30 minutos de jogo, sendo

uma equipa agressiva a defen-
der e rápida – também  prag-
mática - a atacar, face a um
Águas Santas algo perdulário
na finalização e a cometer er-
ros defensivos.

No início da segunda metade
a tendência da primeira man-
teve-se e rapidamente os di-
namarqueses alargaram a
vantagem para 10 golos, pas-
sando a partir daí a controlar
o jogo e o resultado. 

Os maiatos melhoraram a
produção ofensiva face à pri-
meira parte, mas não foram
capazes de inverter a superio-
ridade nórdica, que com o de-
senrolar da partida foi dila-
tando a vantagem até ao re-
sultado final de 36-17.Lidera-
dos por Magnus Jondal (9 go-
los) e Frederik Clausen (7) os
dinamarqueses justificaram
em campo o resultado folgado
perante um adversário em que

se destacaram Elias António e
Pedro Cruz, com 4 e 3 golos,
respectivamente. 

O GOG Svendborg conquis-
tou assim, e pela primeira vez
na sua história, um dos mais
importantes e carismáticos de
pré-temporada em Portugal,
que foi organizado pela orga-
nizado pela Federação de An-
debol de Portugal e Associação
de Andebol de Viseu, com o
apoio da Câmara Municipal de
Viseu. 

Benfica vence dérbi
e grante o 3.º lugar

Antes da grande final do tor-
neio, assistiu-se ao jogo de atri-
buição dos 3.º e 4.º lugares e o
Benfica levou a melhor sobre
o rival Sporting, vencendo por
34-31. O resultado permitiu
aos ‘encarnados’, treinados por
Carlos Resende, garantirem o
3.º lugar do pódio. |

Andebol
Torneio Int. Cidade de Viseu

Dinamarqueses imparáveis
vencem torneio em Viseu
Superioridade GOG Svendborg derrotou ontem o Águas Santas por 36-17 
no jogo decisivo da 19.ª edição do torneio. Benfica bateu o Sporing e foi 3.º

Nórdicos não deram grandes hipóteses aos adversários e festejaran a conquista do troféu

Águas Santas sentiu muitas dificuldades Benfica bateu o rival Sporting (34-31) e terminou no 3.º lugar

FOTOS: RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
GOG SVENDBORG                     36

Ole Ercvik, Torsen Laen (3), Niclas
Kirkelokke, Jon Lindenchrone (5), Hen-
rik Jacobsen (3),Frederik Andersen (4),
Mikkelsen, Magnus Jondal (9),
Standgaard, Kronborg (1), Sogaard (4),
Lasse Moller, Tobias Moller e Clausen
(7).
Treinador: Nikolai Krickau

ÁGUAS SANTAS                          17

António Campos, Rui Ferreira (2), Pedro
Cruz (3), Pedro Pacheco, Pedro Sousa,
Miguel Gomes, Mário Oliveira (1), Elias
António (6), Ruben Sousa, Jorge
Mendes, Ruben Santos (2), Tiago
Pereira (1), André Rei, Diogo Quintas
(2) e Diogo Santos.
Treinador: Mário Carvalho

Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em
Viseu
Árbitros: André Nunes e Rúben Maia
Ao intervalo: 15-7
Exlusões: Torsen Laen, Jon Lin-
denchrone, Henrik Jacobsen,Frederik
Andersen, Magnus Jondal, Sogaard,
Pedro Cruz (2), Elias António 
Desqualificação: Rúben Sousa
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Lusitano vence
Ferreira de Aves
“Trambelos” foram mais fortes do que a equipa do concelho vizinho de Sátão, começando a nova época 
no Campeonato de Portugal com o pé direito, vencendo por 2-0.   Página 16

Américo Nunes de
Sousa, 51 anos, terá
embatido com a 
aeronave numa linha de
alta tensão durante um
fogo na freguesia de
Cabril. Empresa Everjet
anunciou a abertura 
de um inquérito   
Página 24

Mais de 335 mil
pessoas já foram
à Feira de S. Mateus
Viseu | P12

Temperaturas 
altas colocam Viseu
em aviso laranja
Distrito | P3

Fogos na região 
mobilizaram quase 
500 operacionais 
Durante o dia de ontem | P3

Dinamarqueses
vencem torneio 
internacional
Andebol | P17

PILOTO DE HELICÓPTERO
MORRE A COMBATER
FOGO EM CASTRO DAIRE

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5318 21 DE AGOSTO DE 2017  SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Jovem detido 
por roubo e furto
Mangualde | P24

Forte com vocação
internacional
Montemor-o-Velho | P10

Viseenses alcançaram a terceira vitória em
outros tantos jogos. No Estádio do Fontelo, a
equipa orientada por Francisco Chaló bateu o
adversário de Matosinhos por 3-0. Página 14

Académico bate Leixões e
assume liderança da II Liga

Tondela derrotado
em casa pelo Estoril

Equipa tondelense chegou ao intervalo
a perder por 3-0, conseguindo encurtar 
a diferença na segunda parte, mas sem 
evitar a derrota por 3-2. Página 15
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Torneio de andebol
em  Oliveira de Frades
9 DE SETEMBRO No pró-
ximo dia 9 de Setembro o An-
debol Clube de Oliveira de Fra-
des organiza a segunda edição
do torneio “Pré-Season Cup
2017” em seniores femininos. 

O Núcleo Desportivo de
Santa Joana do Colégio de
Gaia, é a referência maior do
evento, pois milita na 1.ª Divi-
são Nacional.

O Andebol Clube de Oliveira
de Frades vai ser ainda anfi-
trião do SIR 1.º de Maio (Mari-
nha Grande), CA de Leça, Aca-
démico de Viseu e Ílhavo An-
debol Clube.

Os jogos serão disputados
no Pavilhão Municipal de Oli-
veira de Frades e no Pavilhão
do Agrupamento de Escolas
de Oliveira de Frades. |
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SUB-17: 
LUSAS SA0 
CAMPEÃS 
~ Após o dérbi em Viseu, o 
técnico do Benfica, Carlos Re-
sende, falou rapidamente com 
os jornalistas por um bom mo-

' tivo:queriaverafilhajoariaem 
ação na final do Europeu femi-
nino desub-17 (Divisão B) con- 
tra a Lituânia. A seleção con'
quistou a prova, ao bater as 
anfitriãs, por 25-24, num jogo 
com reviravolta, pois as lusas 
chegaram a ter cinco golos de 
desvantagem (14-19). Com 
esta conquista, na qual Beatriz 
Sousa (CS Madeira) foi MVP e 
melhor marcadora (nove go-
los), Portugal garantiu a ida ao 
principal Europeu da categoria 
em 2018, bem como ao Euro-
peu de sub-19, em 2019. 
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FRADE MO 
MELHOR PIVÔ 
DO MUNDIAL 
Sub-19 de Portugal 
bateram o Japão e ficaram 
em sétimo, tendo o jogador 
do Águas Santas integrado 
o sete ideal 

••• No encerramento do 
Campeonato do Mundo de 
sub-19, que decorreu na 
Geórgia, Portugal assegurou o 
sétimo lugar com uma vitória 
sobre o Japão (34-26) e viu 
Luís Frade ser eleito o melhor 
pivõ da competição, integran-
do o sete ideal, onde estavam 
aindadoisdinamarqueses, um 
espanhol, um croata, um rus-
so e um francês. Formado no 
Águas Santas, Frade, de 18 
anos - festeja19 all de setem-
bro -, jã integra a equipa prin-
cipal dos maiatos há três épo-
cas, sendo dos mais promisso-
res pivõs nacionais. "Há dois 
anos foi ao Mundial de sub-21 
no Brasil representar uma se-
leção três anos mais velha do 
que ele. Já entendíamos na 
altura queeletinha valor. Tem 
evoluído muito e pensamos 
que nos pode ajudar bastante. 
Está de parabéns", reagiu o 
técnico do Águas Santas e an-
tigo selecionador, Rolando 
Freitas. 
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Diogo Quintas marca um dos seus dois golos aos dinamarqueses 

Fábio Vidrago a concretizar após mais um contra-ataque do Benfica 

:•1  Superior ao Aguas Santas, o GOG da Dinamarca conquistou o Torneio Internacional. O 
Benfica foi terceiro e bateu o Sporting, que está em contagem decrescente para a Supertaça 

FESTA NÓRDICA EM VISEU 
e GOG 

AGUAS SANTAS 
PavilhâoOdadede Viseu 

ÁrbttrostAndré Nunes e Ruben Mala 

GOG Ofe Ercvlk e Frank Mikkelsen (GO: 
Niclas Kirkelokke, Henok Jakobsen (3), 
Magnas Joncial (9), Lasse Kronborg (1), 

Goran Sogaard (4) e Frederik Clausen 
(7); Torsen Laen (3), 10(1 Lindenchrone 
(5), Frederik Andersen (4), Mark 
Standgaard, Lasse Molier e Toblas 
Molier. 
Treinador: Nicolai KrkkaLL 

AGUAS SANTAS António Campos, 
Pedro Pacheco e Diogo Santos (Gr); 
Pedro Cruz (3), Miguel Comes, Elias 
António (6), Ruben Sousa, Jorge 
Mendes e André Rei; Rul Ferreira (2), 
Pedro Sousa, Mário Oliveira (1), Ruben 
Santos (2), Tiago Pereira (1) e Diogo 
Quintas (2). 
Treinador:RolendoFrellaa.  
A0 INTERVALO« 

SPOILTING 

Pavilhão CidaciiieVIIeti 

Árbitros FerriandoCosta e Diogo 
Teixeira 

SPORTING Mate) Asanin e Tiago Silva 
(G): Michal KOPÇ O (1), Bosko Bjelanovic, 
Cláudio Pedroso (2), Francisco Tavares 

(3),  Edmilson Araújo (1) e Felipe Borges 
(2); Pedro Valdes (2). Pedro Portela (4), 

Carlos Ruesga (9), Tiago Rocha (1), 
Carlos Carneiro, Ivan Nikcevic e Janko 
Bozovlc (6). 
TreinadonNd9oCani3ia 

MIMA Hugo Figueira (1) e Miguel 
Espinha (Gr); David Carvalho (4), Pedro 
Seabra (4), Betone Moreira (7), Ricardo 
Pesqueira (4), Alexandre Cavalcanti (5) 
e Fábio Vidrago (5), João da Seiva (1), 
João Pais (1), André Alves (2), Paulo 
Moreno, Pedro Santana, Gonçalo 
Nogueira e Ales Silva. 
Treinador: Carlos Resende 

AO INTERVALO 1517 

CAT1RDIAD0NE11009 
• s• Contrariando os desfe-
chos das últimas edições, 
houve vencedor estrangeiro 
no Torneio Internacional de 
Viseu, com o GOG, da Dina-
marca, a levantar o troféu, 
após uma vitória contunden-
te sobre o Águas Santas, por 
36-17. Os nórdicos têm um 
historial de respeito no seu 
país, mas têm vindo a perder 
algum fulgor desde o último 
título (2007), numa altura em 
que contavam com Mikkel 
Hansen, um dos melhores do 
mundo, atualmente ao servi-
ço do Paris Saint- Germain. 
Ainda assim, revelaram-se já 
com alta rotação para a nova 
época, dominando a final do 
princípio ao fim, de tal forma 
que, ao intervalo, ganhavam 
por 15-7. Esta acabou por ser 
uma semana em cheio para a 
formação dinamarquesa, pois 
a presença neste torneio foi o 
culminar de uma semana de 
trabalho em Portugal, que in- 

cluiu treinos como FC Porto, 
este ano ausente do Torneio 
de Viseu. "Tivemos uma se-
mana muito boa, é bom ter 
contacto com equipas de 
fora", disse o técnico Nicolai 
Krickau, surpreendido com as 
altas temperaturasquea equi-
pa teve de suportar. 

Quanto aos maiatos, na con-
díção de finalistas pela pri-
meira vez, a ausência de al-
guns atletas, como Luís Fra-
de, ao serviço da seleção no 
Mundial de sub-19 (ver peça 
ao lado), impediu que hou-
vesse frescura para dois jogos  

no mesmo número de dias. 
Na reta final da primeira par-
te, a expulsão de Ruben Sou-
sa ainda dificultou mais a ro-
tação, o que levou a um resul-
tado muito desnivelado. 

O jogo mais sonante era o do 
primeiro dérbi da temporada, 
mas só valia o terceiro lugar. 
O Benfica levou a melhor so-
bre o Sporting, por 3431, im-
pondo um ritmo de jogo ele-
vado e mostrando-se muito 
forte em situações de contra-
ataque.Assim, os encarnados 
estiveram quase sempre no 
comando da partida, por ve- 

zes por cinco golos de distân-
cia. Com  a ajuda de Carlos 
Ruesga e Janko Bozovic, os 
leões ainda atingiram o em-
pate (30-30), mas Carlos Re-
sende recolocou em campo 
nomes como Pedro Seabra e 
Hugo Figueira para não dei-
xar escapar a vitória. Nos últi-
mos instantes, o guardião das 
águias negou o golo a Ruesga 
para depois ser ele a marcar, 
de baliza a baliza. No emble-
ma de Alvalade, a pré-época 
está a chegar ao fim, faltando 
menos de uma semana para a 
Supertaça contra o ABC. 

"Tivemos uma . 
boa semana em 
Portugal, fizemos 
um jogo de treino 
com o PC Porto. 
É bom ter 
contacto com 
equipas de fora" 
mcciataidemi 
Treinador do GOG 

"Na nova época 
queremos o 
Aguas Santas 
mais parecido 
com a equipa de 
ontem 
[anteontem]. 
Podíamos ter 
feito um pouco 
melhor" 
RolandoPrettas 
Treinador do Águas Santas 

"Gostei do ritmo 
de jogo que já 
temos, sobretudo 
quando sofremos 
golo, mas ainda 
faltam alguns 
conteúdos 
ofensivos" 
~Resende 
Treinador do Bentica 

"Identificámos 
aqui os nossos 
erros e, 
sinceramente, 
não estou muito 
preocupado. São 
aspetos simples 
de corrigir" 
HugoCansia 
Treinador do Sporting 

A 
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111(11,1)( )1 GOG conquista Torneio Internacional de Viseu 
o 

Aguas Santas 
perde na final 

Poderio dos dinamarqueses ficou bem expresso no resultado final do jogo com os malatos 

36 
17 

Susana Silva 
desporto@jn.pt  

► O Águas Santas foi, on-
tem, derrotado pelos dina-
marqueses do GOG, por 36-
17, na final da 19.' edição do 
Torneio internacional de Vi-
seu em andebol. 

Para chegar à discussão 
do troféu, a equipa =lata 
deixou pelo caminho, no dia 
anterior, o Renfica, vencen-
do por um tangencial 26-25, 
enquanto o adversário afas-
tou o campeão nacional 
Sporting, por 35-31. 

No frente a frente final, a 
formação portuguesa nun-
ca conseguiu impor-se a 
um conjunto mais expe-
riente, que controlou o mar-
cador desde os primeiros 
minutos, fruto de um ritmo 
de jogo bem mais elevado. 

Ao intervalo, a desvanta-
gem do Águas Santas cifra-
va-se já nos oito golos, dife-
rença que viu mais do que 
duplicar no decorrer do se-
gundo tempo, face ao des-
nível verificado. 

No apuramento do ter-
ceiro e quarto lugares, as 
águias, agora orientadas por 
Carlos Resende, garantiram 
o último lugar do pódio, aos 
superiorizarem-se aos 
leões por 34-31. 

Haia'« nunca 
conseguiram 
estar na frente 
do marcador ante 
os dinamarqueses 

GOG 
Ames Sumas  
Uai PsAhao amue de Viseu 
Meesie And*Nunes e Fitei Mesa 
pi ellog On* (GR)e Frank MadoSsen (GR1 
tonel leen (3/ lidas Kirkeloge, Jon 
Undenenecne (51 Henri lakobsen (31 
Frederk Anderson (41 Magnus »Mal (91 
Mark Siandpaard Lasse Krong Goran 

(41 Lasse Moler, Todas Moer e 
Fartai Oausen(7) Treinar» Mathlas Atrektsel 
- *MN Amália Campos (GR), Pedro 
Pacheco (GR) e Poço Sane:n(011 Fensra (2) 
Pedro Oto (31 Peio Sousa nom Gomes MMO 
~era tu Elias ~rio (61 Fut« Sousa. brge 
Mendes Ruben Sanem (21 Tiaço %Ora (11Arkke 
Rei e Dego Quedas (21 lkelroelre Ftbrelo Fintas 
Ao intenelle 15-7 

SO•dillE 33 
leadica 34 

Odade de Vlseu 
Fernando Cospe OlotT

r

eb*ira 
MateiAsanin (GR) e Sava (GR1 

l! eedrollb4cles (21 Pego Portela (4 ~ai 

De
Kopco

dos° 
 Bosko Nelarxmc , 
(21 Carlos Ruesga (91 Bag

Oaudoo 
 Rocha (11 

Carlos Cameko Franosco T.34/15 (31 Edmilson 
Amolo Q1 Ivan Nikceviç lado) BoaMc (6)e Felpa 
Melro (2) Treinador Hugo Canela 
aedo Hug° Figueira 1)e Miguel Espinha 
(GR10avide Carvalho loao Sem (11 Pedro 
Seatea (41 buo Pais (11 Stefan Terás André Alves 
(21 &Ione Moreira (7), Paulo Moreno, Rkartk) 
Pesqueira (41 Pedro Santana, Gonçalo Regueira. 
Alexandre Gwalcanti (51 Fax Vetai° (5)e I4es 
Sko brado, Calos Resende 
Ale Ineerssde 15-17 
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Campeonato da Europa (Divisão B) de sub-17 

Seleção nacional sagrou-se campeã europeia e subiu à Divisão A 

Portugal com 
duplo motivo 
para festejar 

A seleção nacional femi-
nina sagrou-se, ontem, em 
Klaipeda, na Lituânia, cam-
peã europeia de sub-17 na 
Divisão B. Um feito que per-
mite a Portugal a subida ao 
escalão principal da catego-
ria e a presença no próximo 
Campeonato da Europa, 
como, também, no de sub-
19, em 2019. 

Inserido no Grupo A, 
Portugal começou por cilin-
drar a Itália, por 43-19. Se-
guiram-se as goleadas à 
Geórgia (48-11), Turquia 
(40-25) e Bielorrúsia (31-24), 
que garantiram o primeiro 
lugar e consequente apura-
mento para a final. No jogo 
de todas as decisões, as lu-
sas bateram, ontem, a anfi-
triã Lituânia, por 25-24. 

A final foi marcada pelo 
equilíbrio. A equipa das 
quinas foi para o intervalo a 
perder pela margem míni-
ma (14-13) e entrou muito  

mal na segunda parte, per-
mitindo à Lituânia construir 
uma vantagem de cinco go-
los (19-14). Porém, as lusas 
encetaram uma recupera-
ção notável e viraram o jogo 
para 25-22, de nada valen-
do a reação das anfitriãs, 
que apenas conseguiram 
reduzir o marcador para a 
diferença mínima. 

Beatriz Sousa foi consi-
derada a melhor jogador da 
Europeu, prémio que acu-
mulou com o de melhor la-
teral direita. Catarina Mota 
também figura no sete ideal 
da prova, ao ser eleita a me-
lhor ponta esquerda. 

"É uma dupla vitória ex-
tremamente importante. Tí-
nhamos o objetivo de ir paia 
o grupo principal, porque é 
lá que o andebol feminino 
tem de estar. As jogadoras 
foram inexcedíveis", elo-
giou o selecionador nacio-
nal Carlos Pires. N.VS. 
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LM vizzu. lavaisinoscrarancurerenussesratsos ele [orna 

34 
BENFICA 

1 
1 
o 
o 

TIAGO SILVA® O 
PEDRO PORTELA 4 
CARLOS RUESGA 9 
PEDRO VALDES 2 
TIAGO ROCHA 1 
C. CARNEIRO O 
E. ARAÚJO 1 
IVAN NIKCEVIC O 

Treinador Carlos 
Resende vence o seu 
primeiro dérbi, vergando 
os campeões nacionais 

. _ 

'VIL lr !).  eisael 

ilt . 

11 ikriOS!O Á 4 • 
17S/7FM~ ~IN MUSA ..>"/ ‘4411.0 Á 

11 ,4,111U 

Hugo Canela* 

03 ExC 

*Carlos Resende 

aSEXC 

MATE) ASANINSO O 
8. BJELANOviC O 1 
C. PEDROSO 2 O 
JANKO 8020VIC 6 O 
FIUPE BORGES 2 O 
MICHAL KOPCO 1 3V 
F. TAVARES 3 O 

H FIGUEIRA* 1 O 
D. CARVALHO 4 O 
PEDRO SEABRA 4 O 
BELONE MOREIRA7 O 
R PESQUEIRA 4 1 
ALEX.CAVALCANTI5 2 
FABIO ANTUNES 5 O 

M. ESPINHA® o o 
PEDRO SANTANA O O 
G NOGUEIRA O O 
ALES SILVA O 1 
JOÃO SILVA 1 2 
JOÃO PAIS 1 O 
ANDRE ALVES 2 1 
PAULO MORENO O 1 

o 
o 
o 
o 

AO INTERVALO: 15-17 

LOCAL: Pavilhão Cidade de Viseu 

ABBËNFICA  MAIS AFINADO 
DERROTA SPORTING 

ARBITROS:Fernando Costa e Diogo Teixeira 

ALEXANDRE REIS 

O novo treinador do Benfica, 
Carlos Resende, ganhou ontem o 
seu primeiro dérbi, com as águias a 
superarem (34-31) o Sporting, 
campeão nacional, que assim ficou 
no 4Q e último lugar do Torneio In-
ternacional de Viseu, conquistado 
pelos dinamarqueses do GOG. 

As águias mereceram o pódio, 
pois dominaram o adversário ao 
longo de quase toda a partida, ca-
vando um fosso de 5 golos (7-2) 
logo nos minutos iniciais. 

A vencer ao intervalo (17-15), 
o Benfica manteve a sua superio - 
ridade na segunda parte, muito 
embora os leões ainda reagissem  

no calor calor do duelo, ao empatarem 
(30-30), a 3 minutos do fim, mas 
o adversário estava mais coeso. 

Apesar de não ter sido um gran-
de jogo, com muitas falhas técni - 
cas das duas equipas, os encarna-
dos estão bem mais afinados que 

ÁGUIAS DOMINAM QUASE TODO 
O ENCONTRO E TERMINAM 
NO PÓDIO DO TORNEIO 
INTERNACIONAL DE VISEU 

os leões, com muitos jogadores 
como o lateral-direito Belone Mo - 
reira (7 golos) ou o guarda-redes 
Hugo Figueira, a jogarem ao mes-
mo nível do final da temporada  

transata, enquanto os verde e 
brancos ainda se encontram mui-
to lentos nos processos e a come-
terem um grande número de er-
ros. Apenas o central dos leões, o 
espanhol Carlos Ruesga, demons-
trou estar num patamar superior, 
ao marcar 9 golos. 

Carlos Resende espera que a 
sua equipa venha a melhorar: 
"Foi um bom teste este jogo, 
mais fácil do que na véspera, 
quando perdemos com o Aguas 
Santas. Serviu para aprender-
mos, para ganhar mais ritmo, faz 
parte do nosso crescimento. Foi 
um torneio bastante competiti-
vo, depois de duas semanas de 
trabalho. Conseguimos colocar 
pressão no adversário", consi -  

derou o treinador das águias, que 
ainda não pode contar com Ste - 
fan Terzic, operado a um joelho e 
só disponível em setembro. 

Ainda sem os lesionados Frankis 
Carol e Aljosa Cudic, o treinador 
dos leões, Hugo Canela, diz que a 
ainda faltam limar muitos porme - 
nores: " Foi urn bom jogo para iní - 
cio de época, com forte oposição. 
Temos feito muitas experiências 
ao nível ofensivo, mas nem tudo 
correu bem, pois sofremos 11 golos 
de contra- ataque. Há que melho-
rar na defesa e fisicamente, pois o 
Janko Bozovic também não está 
na melhor forma", sustentou o 
técnico. O Sporting estreia -se em 
jogos oficiais frente ao ABC, na Su - 
pertaça, dia 27, em Mêda. o 
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FRANK MIKKELSEN O 
TORSEN LAEN 3 
JON UNDENCHRONE 5 
FREDERIK ANDERSEN 4 
MARK STANDGAARD O 
LASSE MOLLER O 
COSIAS MOILER O 

o 

o 
o 
o 

MOCO SANTOS O 0 
PEDRO PACHECO O o 
RUI FERREIRA 2 0 
PEDRO SOUSA O 0 
MARIO OLIVEIRA 1 0 
RUBEN SANTOS 2 0 
TIAGO PEREIRA 1 0 
DIOGO QUINTAS 2 0 

Nórdicos vencem torneio 
 

 

00G 3617.  £B A$ 

  

NicallanCriduia Rolando Freitas 

fl Depois de ter cometido a proeza 
de derrotar o Benfica na véspera, o 
Águas Santas deu ontem tuna páli-
da imagem do seu potencial frente 
aos dinamarqueses do GOG, ao 
perder (17-36) na final do Torneio 
IntemacionaldeViseu. 

Os nórdicos entraram muito 
fortes e cedo se distanciaram no 
marcador para conquistarem o 
troféu ganho pelo Sporting em 
2016, enquanto a turma maiata, 
que perdeu cedo Ruben Sousa - 

Dinagiarquaess entraram fortes desqualificado com vermelho di -  

reto -, não conseguiu reagir, 
numa partida com mais contacto 
físico que espetáculo. Rolando 
Freitas, treinador do Águas San-
tas, queria melhor: "Entrámos 
mal no jogo. Temos uma equipa 
jovem que não soube gerir o stress 
físico e emocional da véspera. Fa I - 
tou-nos também o Luís Frade, 
com grande potencial que foi elei-
to melhor pivô do Mundial sub -19 
e os nossos dois esquerdinos. O 
adversário é forte, vice-campeão 
da Dinamarca em 2016." e 

4s bK LIS LU 

OLE ERCKV1C • O O ANTONIO CAMPOS.° O 
NICLAS KIRKELOUE O O PEDRO CRUZ 3 2 
HENRIEJACOBSEN 3 1 MIGUEL GOMES O O 
MAGNUS JONDAL 9 1 ELIAS ANTONIO 6 1 
LASSE KRONBORG 1 O RUBEN SOUSA O V 
GORAN SOGAARD 4 1 JORGE MENDES O O 
FREDERIK CLAUSEN 7 O ANDRÉ REI O O 

AO INTERVALO: 15-7, 

LOCAL: Pavilhão Cidade de Viseu, 

ARBITROS:André Nunes e Ruben Mala 
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MUNDIAL SUB-19 

Pivô Luís Frade 
no Sete Ideal 
Cal Com o pivô Luís Frade 
(Águas Santas) a ser eleito para 
o Sete Ideal do Mundial sub-19, 
a Seleção venceu (34-26) on-
tem o Japão, classificando-se 
em 7Q lugar da prova que ter-
minou fia Geórgia. A França, 
que venceu Portugal nos quar-
tos-de- final, sagrou-se bi-
campeã, ao bater (28 -.25) a Es 
panha na final. A Dinamarca 
ficou com o bronze, ao superar 
(30-29) a Croácia. O selecio - 
nador Paulo Pereira fez um ba-
lanço da prova: "Atingimos o 
objetivo, mas podíamos ter 
feito melhor. Uma palavra de 
agradecimento a treinadores e 
clubes. Temos de continuar 
formar jogadores para inte-
grarem a Seleção A. E para isso 
que trabalhamos." o 
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EM SUB-t7 

Portuguesas 
conquistam 
Europeu B 
eiA  Seleção feminina de 
sub-17 sagrou -se campeã eu-
ropeia da Divisão B, ao vencer a 
(25 - 24) anfitriã Lituânia na fi-
nal. Com  esta vitória, Portugal 
apurou -se para os próximos 
europeus de sub-18 e 19, mas 
no escalão principal. 

Carlos Resende, treinador do 
Benfica, saiu rápido do pavilhão 
Cidade de Viseu após o dérbt. 
para assistir ao jogo, pois asua fi-
lha, Joana Resende, lateral-es-
querda como o pai, é uma das 
estrelas daequipa. "São umgru-
po com qualidade e esta vitória 
permite subir para um patamar 
superior", considerou Carlos 
Resende. Joana marcou 5 golos, 
assimcomoEuláliaSilva. Beatriz 
Sousa foi a maior goleadora (9). 

Na Lituânia, o selecionador 
Carlos Pires não cabia em si de 
contente. "Tínhamos um obje-
tivo, que era ir para o grupo 
principal, porque é lá que o an - 
debol feminino tem de estar."' 
Sabíamos que íamos ter de lu-
tar por isso e elas foram sérias 
desde o início dos estágios, es-
tiveram sempre mentalmente 
preparadas para isto. Foram 
inexcedíveis", elogiou. 

Beatriz Sousa foi considerada 
a MVP do Europeu, prémio que 
acumulou com ode melhor la - 
teral-direita. Catarina Mota foi 
considerada a melhor ponta - 
esquerda. o 
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Águias venceram
 
O novo treinador do Benfica, Carlos Resende, ganhou ontem o seu primeiro dérbi, com as águias a
superarem (34-31) o Sporting, campeão nacional, que assim ficou no 4º e último lugar do Torneio
Internacional de Viseu, conquistado pelos dinamarqueses do GOG.
 
As águias mereceram o pódio, pois dominaram o adversário ao longo de quase toda a partida,
cavando um fosso de 5 golos (7-2) logo nos minutos iniciais.
 
A vencer ao intervalo (17-15), o Benfica manteve a sua superioridade na segunda parte, muito
embora os leões ainda reagissem no calor do duelo, ao empatarem (30-30), a 3 minutos do fim, mas
o adversário estava mais coeso.
 
Apesar de não ter sido um grande jogo, com muitas falhas técnicas das duas equipas, os encarnados
estão bem mais afinados que os leões, com muitos jogadores como o lateral-direito Belone Moreira (7
golos) ou o guarda-redes Hugo Figueira, a jogarem ao mesmo nível do final da temporada transata,
enquanto os verde e brancos ainda se encontram muito lentos nos processos e a cometerem um
grande número de erros. Apenas o central dos leões, o espanhol Carlos Ruesga, demonstrou estar
num patamar superior, ao marcar 9 golos.
 
Carlos Resende espera que a sua equipa venha a melhorar: "Foi um bom teste este jogo, mais fácil do
que na véspera, quando perdemos com o Águas Santas. Serviu para aprendermos, para ganhar mais
ritmo, faz parte do nosso crescimento. Foi um torneio bastante competitivo, depois de duas semanas
de trabalho. Conseguimos colocar pressão no adversário", considerou o treinador das águias, que
ainda não pode contar com Stefan Terzic, operado a um joelho e só disponível em setembro.
 
Ainda sem os lesionados Frankis Carol e Aljosa Cudic, o treinador dos leões, Hugo Canela, diz que a
ainda faltam limar muitos pormenores: "Foi um bom jogo para início de época, com forte oposição.
Temos feito muitas experiências ao nível ofensivo, mas nem tudo correu bem, pois sofremos 11 golos
de contra-ataque. Há que melhorar na defesa e fisicamente, pois o Janko Bozovic também não está na
melhor forma", sustentou o técnico. O Sporting estreia-se em jogos oficiais frente ao ABC, na
Supertaça, dia 27, em Mêda.
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