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Hoje é dia de jogo grande no andebol. O Benfica vai receber o ABC de Braga.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2018-11-10 11:52
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é li'  
Educação Física 
e, agora, está 
no último ano 

do curso 
de Nutri "o 

«Transmi4o a mística, 
11  o crer e o querer» 

Ponta-esquerda do Benfica indica os valores que passa aos mais 

jovens Cumpre 13.a  época seguida na Luz Foi campeão em 2008 

modaliabola.pt  

MAIS DESPORTO 
RUI RAIMUNDO/ASF 

ANDEBOL 1 
3 9.' Jornada 

ANDEBOL 
HOJE 

Benfica-ABC 15.00 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa  

Belenenses-AC Fafe 15.30 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Belém, Lisboa  

Madeira SAD-Arsenal Devesa 17.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira 
Boa Hora-Avanca 18.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
FC Porto-Águas Santas 18.00 h 
Dragão Caixa, no Porto 
Maia/ISMAI-Sp. Horta 19.00 h 
Pavilhão Municipal do Formigueiro, na Maia  
AMANHÃ  

Fermentões-Sporting 18.00 h 
Pavilhão Arq. Fernando Távora, em Fermentões 

Por 

SOFIA COELHO 

A
OS 30 anos, o ponta-es-
querda João Pais está a 
cumprir a 13.a época 
consecutiva no Benfica 
e fica feliz por poder aju-

dar na integração dos novos joga-
dores que vão reforçando a equi-
pa, todos com o mesmo objetivo: 
voltar a ser campeão nacional. 

«É gratificante e é algo que me dá 
a responsabilidade de mostrar a casa 
e os valores do Benfica: a mística, o 
crer e o querer, nunca desistir, es-
tejamos a perder por 20 ou a ga-
nhar. Tento, também, que os joga-
dores mais novos possam dar alguma 
opinião que seja preciso transmitir 
aos superiores, sendo uma espécie 
de fio condutor. E faço-o com os 
estrangeiros, mesmo já experien-
tes. Cada clube tem as suas rotinas, 
valores e formas de trabalhar... E é 
importante, nesses casos, explicar 
como é o andebol nacional ou coi-
sas tão simples como sugerir locais 
para jantar ou passear com as famí-
lias, para se sentirem integrados», 
conta Pais, que aproveitou a recen-
te pausa para as seleções jogarem a 
qualificação rumo ao Europeu-2020 
e dedicou-se aos estudos. 

«O treinador [Carlos Resende] 
dá-nos liberdade para termos ou-
tras atividades. Por vezes fazemos 
um jogo de padel ou vamos correr. 
Nestas pausas temos mais tempo. 
Como sou estudante, aproveito para 
colocar as coisas em dia», aponta, 
sorrindo, o licenciado em Educa-
ção Física, que está, agora, no úl-
timo ano de Nutrição. 

João Pais esteve na Luz como in-
fantil e regressou em 2006 /2007, ten-
do já celebrado um título nacional, em 
2008 — o último conquistado pelo 
Benfica —, três Taças de Portugal, 
uma Taça da Liga e quatro Superta-
ças, a última este ano, frente ao prin-
cipal rival, o bicampeão Sporting. 
«Já no ano passado tínhamos o títu-
lo como objetivo máximo. Está refor-
çado, não como uma obsessão, mas 
como algo que vai ser alcançado», 
aponta o jogador das águias, que so-
freram uma derrota no campeonato, 
em nove jogos, frente aos leões (24-
-23). Nada que afete a crença. 

«Nesse jogo mostrámos, duran-
te 45 ou 50 minutos, que temos equi- 

pa para vencer em qualquer casa. 
No final, fomos =pouco inconstan-
tes. Se há derrotas morais, essa foi 
uma delas. Fez-nos ver e a toda a 
gente que, mesmo em casa do maior 
rival e bicampeão nacional, conse-
guimos lutar cara a cara e, por um 
detalhe, não vencemos. Acredito que 
é possível, até porque já conseguimos 
bater o Sporting na Taça [em maio] e 
na Supertaça [agosto]», lembra. 

O ABC, antigo clube do técnico 
Carlos Resende, é o adversário da 

Resende 
é treinador 
diferente 

João Pais considera Carlos Resende, 
antigo jogador e atual treinador do Ben-
fica, como um trunfo na caminhada para 
a conquista de um título que os encarna-
dos não celebram desde 2008. «0 fac-
to de ter sido, para mim e julgo que para 
a maioria, o melhor jogador nacional de 
sempre é muito importante na altura de 
falar connosco, convencer-nos das ações 
que temos de ter em jogo, motivar-nos, 
entender as nossas dificuldades e os 
pontos fortes e gerir tudo isso muito 
bem», elogia o ponta-esquerda. «Além 
disso, é um ser humano extraordinário. 
Dá-nos liberdade para termos tempo 
para nós, para a vida académica e man-
tém-nos sempre motivados, até pelo 
lado de podermos representara Seleção, 
vendo isso como algo gratificante e não 
como pressão. Trabalhamos para o bem 
do andebol nacional, não apenas para o 
Benfica. Outra grande virtude é trans-
mitir-nos o à vontade para podermos 
dar uma opinião. Tudo isso faz com que 
estejamos mais comprometidos e res-
ponsabilizados», sublinha Pais. 

9.a jornada, esta tarde, mas, nos ob-
jetivos, consta ainda a Taça EHF. O 
Benfica apurou-se para a 3.a ronda, 
na qual defronta os alemães do TSV 
Hannover, a 17 e 24 deste mês, com 
a fase de grupos na mente. «Se for-
mos pelo lado teórico e olharmos a 
orçamentos, equipas e treinadores, 
era uma das equipas que ninguém 
queria! Mas acredito que, se traba-
lharmos como uma equipa, com o 
nosso fio condutor, conseguiremos 
chegar à fase de grupos.» 

RUI RAIMUNDO/ASF 

 

ão Pais, 30 anos, 
festejou 
um dos sete títulos 
nacionais que 
o Benfica já 
conquistou, 
três das seis 
Taças de Portugal, 
quatro das seis 
Supertaças, a 
última este ano, 
e uma das duas 
Taças da Liga 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

É um ABC/UMinho motivado o
que hoje vai defrontar, em Lis-
boa, o Benfica, em duelo da no-
na jornada do Campeonato Na-
cional da I Divisão. Os braca-
renses viajam motivados - ape-
sar de virem de uma derrota na
recepção ao FC Porto - princi-
palmente pela boa exibição que
rubricaram frente aos dragões e
que não terminou em vitória por
acaso.

Para o confronto de hoje, o
treinador Jorge Rito foi claro ao
apontar a vitória como objecti-
vo, apesar de reconhecer as difi-
culdades que a equipa vai ter pe-
la frente, perante um “Benfica
muito bem reforçado e que é um
forte, legítimo e assumido can-

didato ao título”.
“O Benfica é um adversário

muito forte, com bons jogadores
e bem orientado, que está muito
bem reforçado e que é um forte,

legítimo e assumido candidato à
conquista do título”, começou
por referir o treinador, para logo
acrescentar que, no entanto, co-
mo sempre, o “ABC vai a Lis-

boa com vontade de conquistar
um bom resultado” e logo dá a
receita: “temos que ser muito
competentes e estar tão ou mais
empenhados do que estivemos
contra o FC Porto. Tem que ha-
ver grande entrega e vontade,
mas está tudo na mão dos joga-
dores”.

Também José Rolo fez a ante-
visão da partida, considerando
que as duas equipas se conhe-
cem muito bem, mas que o que
poderá fazer a diferença será “o
empenho e a raça” que impuse-
rem em campo, frisando que o
ABC pretende colocar toda a sua
categoria e capacidades em cam-
po e “continuar a provar que não
são os orçamentos que vencem
jogos por si só”.

Benfica e ABC/UMinho jogam
hoje a partir das 15 horas.

ABC em Lisboa para a vitória
ACADEMISTAS defrontam o Benfica em duelo da nona jornada do campeonato, em que só o triunfo
interessa para manter a equipa dentro dos objectivos, que passam por ficar entre os seis primeiros.

DR

Jorge Rito e José Rolo anteviram um jogo difícil, mas apontaram à vitória
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A equipa de andebol da Acadé-
mica procura a primeira vitória
no Nacional da 3.ª Divisão da
modalidade e vai hoje tentar al-
cançar esse desiderato. A for-
mação estudantil recebe o Moi-
menta da Beira, às 18h00 no
Pavilhão n.º 1 do Estádio Uni-
versitário de Coimbra, forma-
ção que, tal como os conimbri-
censes, ainda não conseguiu
triunfar no campeonato. A. F.

Académica
na busca pela
primeira vitória

Estudantes jogam às 18h00

Andebol
Provas nacionais

D.R.
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grande. Desta vez, os aca-
demistas viajam até Lisboa 
para defrontar o Benfica, 
orientado por Carlos Re-
sende, antigo treinador 
dos bracarenses. 

«Vai ser um jogo difícil, 
claro que sim, mas vamos 

jorge rito lembra partida do abc com o fc porto na antevisão ao duelo frente ao benfica  

«Mostrámos que podem contar connosco»

com o objetivo de ganhar. 
Percebe-se que o Benfica 
está bem, reforçou-se bem 
e é um assumido candida-
to ao título. Perdeu apenas 
um jogo, por um golo e 
na casa do Sporting, tem 
feito um campeonato su-

per-regular e será tão ou 
mais difícil do que aque-
le com o FC Porto», co-
meçou por antever Jorge 
Rito, voltando um pouco 
atrás para elogiar a exi-
bição do plantel ante os 
azuis e brancos.

«O ABC não olha pa-
ra a grandeza dos outros 
e temos feito o nosso tra-
balho com competência. 
Teremos de estar mui-
to empenhados, mostrar 
entrega em todo o jogo. 
Os jogadores mostraram, 
na semana passada, que 
se pode contar com es-
ta equipa. Queremos fa-
zer uma exibição que nos 
permita pontuar», juntou 
o treinador sobre a parti-
da de hoje (15h00), refe-
rente à 9.ª jornada.

O Benfica, no enten-
der de Jorge Rito, é «favo-

Jorge Rito elogiou equipa antes da deslocação à Luz 

 josé costa lima

A
inda a digerir a 
derrota, na sema-
na passada, por 
um golo sofrida na 

receção ao FC Porto, o 
ABC joga hoje contra novo 

D
R rito» por «várias razões e 

mais algumas», mas esse 
é um rótulo que não re-
tira vontade do ABC em 
igualar as águias no «em-
penho» durante os 60 mi-
nutos da partida.  

«O Benfica é natural-
mente favorito porque 
joga em casa e nós va-
mos fazer o nosso traba-
lho. Queremos jogar olhos 
nos olhos, jogar com dis-
ciplina e o fundamental é 
que os jogadores se entre-
guem totalmente ao jogo. 
Independentemente do 
resultado, podem esperar 
empenho de todos, empe-
nho desta equipa. Estive-
mos perto de vencer o FC 
Porto e vamos tentar fazer 
o mesmo com o Benfica», 
resumiu, acreditando que 
«todos os pontos são im-
portantes» num «campeo-

nato mais difícil do que o 
ano passado».

José Rolo, jogador do 
ABC, acredita que os mi-
nhotos, apesar de um or-
çamento inferior à concor-
rência, mantêm a «raça». 

«Conhecemos bem o 
Benfica, mas eles também 
nos conhecem. Temos é de 
ir à Luz com a mesma ra-
ça e entrega que demons-
trámos com o FC Porto. 
Temos argumentos para 
nos batermos com qual-
quer equipa», referiu.

Jogos para hoje
15h00: Benfica-ABC
15h30: Belenenses-AC 

Fafe
1 7 h 0 0 :  M a d e i r a 

SAD-Arsenal 
18h00: Boa Hora-Avan-

ça, FC Porto-Águas Santas
19h00: ISMAI-Horta
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A6 Andebol Clube de Fafe desloca-se ao reduto do Belenenses após derrota com o FC
Porto (21-30)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Expresso de Fafe Online Autores: Natacha Cunha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4740f70e

 
O Andebol Clube de Fafe desloca-se este sábado ao reduto do Belenenses, para disputar a 9ª jornada
do Campeonato Andebol 1, pelas 15h30, depois de, na quarta-feira, ter perdido na receção ao FC
Porto (21-30), em jogo antecipado da 10ª jornada.
 
Segundo relato da Federação Portuguesa de Andebol, a formação portista assumiu o comando do jogo
e do marcador desde os minutos iniciais e o AC Fafe não conseguiu acompanhar o ritmo imposto pelo
adversário.
 
Ao intervalo, o Andebol Clube de Fafe perdia por 8-16.
 
No segundo tempo, a equipa orientada por Victor Tchikoulaev conseguiu reduzir a diferença (16-20),
mas, até ao final do jogo, o FC Porto voltou a dilatar a vantagem e confirmou o triunfo, por 30-21.
 
Com 5 golos, Diogo Branquinho (FCP) foi o melhor marcador.
 
10/11/2018
 
Natacha Cunha
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Madeira SAD é anfitrião do atual 

`lanterna vermelha' 

SAD defronta em casa 
o 'lanterna vermelha' 
Madeira SAD defronta esta tarde o Arsenal Devesas num jogo em que se apresenta 

como principal favorito à vitória. 

A\ ELI_ 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

/ Madeira SAD defronta esta 
tarde, pelas 17h00, no Pa- 
vilhão do Funchal, a for- 
mação do Arsenal Devesas 
em partida a contar para a 

94  jornada do Campeonato Nacio- 
nal Andeboll. Um jogo em que 
aparentemente a equipa madei- 
rense parte favorita, tendo em con- 
ta as posições de ambos os con- 
juntos em termos de classificação 
geral. 

Lourenço Silva, central da equipa 
orientada por Paulo Fidalgo, acre- 
dita que neste regresso ao Funchal, 
após três jogos disputados fora de 
portas, o objetivo passa por con- 
quistar nova vitória. 

"Voltamos a nossa casa após três 
jogos fora. Estamos a atravessar 
um momento de forma muito 
bom, temos feito jogos muito bons 
e muito competitivos, que nos aju- 
dam a crescer na tabela e no nosso 
espírito de equipa. A meu ver, o 
caminho para o sucesso faz-se com  

trabalho e no querer ganhar", co- 
meçou por dizer o andebolista da 
formação insular. 

Aliás, ainda segundo o jogador, 
o espírito passará sempre por so- 
mar o máximo de pontos em dis- 
puta e garantir a vitória. 

"Independentemente dos adver- 
sários, temos sempre presente este 
espírito vitorioso e competitivo 
que nos levam a querer somar 
pontos todos os jogos. Depois da 
excelente vitória na quarta, será 
um jogo onde devemos jogar no 
limite das nossas capacidades para 
garantir o triunfo e poder celebrar 
mais uma vitória com o nosso pú- 
blico, que se tem demonstrado in- 
cansável no apoio à equipa", afir- 
mou. 

Refira-se que o Madeira SAD 
apresenta-se para este embate na 
sexta posição, com um total de 18 
pontos, quando estão disputadas 
oito jornadas. Já o A. Devesas é 
apenas o último classificado e 
soma por derrotas os jogos até 
agora disputados e segura a 'lan- 
terna vermelha' da tabela classifi- 
cativa ainda sem qualquer ponto 
somado. 

A liderança do Campeonato An- 
debol 1 Seniores Masculinos per- 
tence ao FC Porto, em igualdade  

pontual com o Benfica. Os dois 
conjuntos somam um total de 25 
pontos, fruto de oito vitórias e ape- 
nas um empate. 

A um outro nível, refira-se que 
as equipas femininas do Madeira 
SAD e do CS Madeira entram em 
ação apenas no próximo fim de 
semana (18/11). As madeirenses 
têm encontro marcado frente a 
Alpendroada e Colégio de Gaia, 
respetivamente. À entrada para a 
sexta jornada, o Madeira SAD lidera 
em igualdade pontual com o Ala- 
varium, (14 pontos). Já o CS Ma- 
deira é o atual nono classificado 
(9 pontos). 

MARÍTIMO PROCURA VITÓRIA 
O Marítimo defronta esta tarde 

a formação do Santo Tirso, em 
jogo a contar para a 8.4  jornada 
do Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos - 2.4  Divisão. Num jogo 
que se prevê equilibrado, o fator 
casa poderá ser determinante 
quanto ao desfecho da partida. Re- 
fira-se que os verde-rubros são os 
atuais últimos classificados, com 
apenas um ponto conquistado em 
sete jogos realizados, o mesmo pe- 
cúlio que a formação de Santo Tir- 
so. O jogo está marcado para as 
16h00. 
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Madeira SAD 
recebe 
`lanterna 
vermelha' 
pág. 33 
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JOGOS 111131ESSANIE 
NA LUZ E NO DRAGÃO CAIXA 
O Benfica-ABC (15h00) e o FC Porto-Águas 
Santas (18h00), ambos esta tarde, são os jogos 
de maior destaque da nonajornada do 
Andebol 1. Se na Luz se joga um verdadeiro 
clássico, entre equipas ganhadoras no 
panorama do andebol nacional, no Dragão 
Caixa o FC Porto vai receber uma equipa que 
vem a fazer um ótimo campeonato, em 
quarto lugar, logo a seguir aos três "grandes". 
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Andebol do FC Porto com saldo arrasador no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Jogo Online (O) Autores: Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2262a790

 
2018-11-09 23:44
 
FC Porto soma 200 jogos no novo recinto, inaugurado a 23 de abril de 2009. A equipa de andebol do
FC Porto faz este sábado, frente ao Águas Santas, o 201.º jogo no Dragão Caixa, pavilhão inaugurado
a 23 de abril de 2009 e que recebeu o primeiro encontro oficial a 7 de maio, precisamente da equipa
de andebol - primeira mão da meias-finais da então Liga Portuguesa, frente ao Madeira SAD, com
vitória por 28-23. Estão assim disputadas 200 partidas ofíciais pelo andebol, com um saldo
extremamente positivo, dividindo-se em 175 vitórias, oito empates e 17 derrotas, sendo sete contra
equipas estrangeiras e dez frente a portuguesas. Nestes 200 encontros, os dragões somaram 80
seguidos sem perder, com 75 vitórias e cinco empates, tendo isto decorrido entre as épocas 2009/10
e 2012/13, mais concretamente entre 11 de outubro de 2009 e 24 de setembro de 2013, o que
equivale a 1444 dias sem perder no Dragão Caixa, tendo esta série sido interrompida pelo adversário
deste sábado. Recorde-se que desde que o recinto das modalidades do FC Porto foi inaugurado, após a
demolição do Pavilhão Américo de Sá, em virtude da construção do Estádio do Dragão, a equipa de
andebol conseguiu um registo histórico na modalidade, com a conquista de sete campeonatos
seguidos, entre 2008/09 e 2014/15 (obra de Carlos Resende, no caso do primeiro título, e do sérvio
Ljubomir Obradovic, nos outros seis), tendo ainda ganho duas Supertaças. Refira-se, ainda, que foi no
Dragão Caixa que andebol português voltou à Liga dos Campeões 12 anos depois da última presença
lusa (Sporting em 2001/02), com os portistas a disputarem as edições de 2013/14 e 2015/16. O jogo
201.º será então disputado na tarde deste sábado, a partir das 18 horas, frente ao Águas Santas,
encontro referente à 9.ª jornada do Campeonato Nacional, que os portistas lideram a par do Benfica,
que recebe o ABC. Os números do andebol no Dragão Caixa 200 jogos
 
175 vitórias
 
8 empates
 
17 derrotas
 
80 jogos seguidos sem perder
 
Rui Guimarães
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Para todos os gostos e feitios: os golos que deram brilho à quinta jornada do
campeonato feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=772cba11

 
2018-11-10 09:21
 
Veja os cinco melhores golos da quinta ronda do campeonato feminino de andebol.
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A jornada quatro do campeonato feminino ficou marcada por estes cinco golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80db2f3

 
2018-11-10 09:03
 
Veja os melhores golos da quarta jornada do campeonato feminino de andebol.
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O que há para dizer sobre mais uma vitória do Sporting na Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ee2e1d5b

 
2018-11-10 08:52
 
O Sporting manteve-s na corrida ao play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos
Campeões de andebol, ao vencer em casa dos macedónios do Metalurg por 31-24, na sétima jornada
da prova. Veja o vídeo.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,62 x 14,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77622693 10-11-2018 | Ataque

ABC testa 
invencibilidade 
caseira 
do Benfica 

ANDEBOL Só com vitórias nos jo-
gos em casa esta temporada, o 
Benfica vai ter como adversário 
na nona jornada do campeonato 
o ABC. 

Os comandados de Carlos Resen-
de lideram a tabela classificativa, 
com 25 pontos, a par do F. C. Por-
to, com mais três que o Sporting, 
mas águias e dragões têm mais um 
jogo disputado. Os encamados vão 
tentar obter o quarto triunfo se-
guido na Luz perante os bracaren-
ses, sétimos classificados, que 
vêm de uma derrota caseira com o 
F. C. Porto e procuram surpreen-
der o Benfica. • A.G. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,32 x 16,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77622712 10-11-2018

A=. . 11.  
ABC quer fazer 
surpresa na Luz 
12 Hoje há clássico na Luz, com o 
Benfica a defrontar o ABC que, na 
última jornada, foi derrotado em 
casa pelo FC Porto por um golo. 
Jorge Rito, técnico dos bracaren--
ses, quer repetir a boa exibição e 
fazer uma surpresa em I isboa. 
"Queremos fazer uma exibição 
que nos permita pontuar, diante 
de um grande adversário", disse o 
técnico Jorge Rito. Quanto a Car - 
los Resende, mostrou respeito mas 
quer vencer. "O ABC tem manti-
do qualidade ao longo dos anos e 
tem condições de colocar dificul-
dades a Benfica, Sporting ou FC 
Porto", alertou o técnico. 

Entretanto, a equipa feminina 
do Benfica regressa hoje à Luz, 
após um interregno de 21 anós da 
sua secção, defrontando o vice-
campeão nacional Colégio de 
Gaia, nos 16 avos-de • final cia Taça 
de Portugal, onde atuam Ana e Pa - 
t r íc ia, filhas de Carlos Resende. 

ANDEBOL 1 
9.' jornada 

BENFICA 15h0o ABC 
BELENENSES 15h30 FAFE 

MADEIRA SAD 17hoo ARSENAL 

BOA HORA 18h00 AVANCA 
FC PORTO 18h00 A. SANTAS 

MAIA ISMAI 19h00 SP. HORTA 

FERMENTÕES amanhã SPORTING 
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Andebol feminino: Petro de Luanda e 1.º de Agosto disputam final da Taça de Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3938ac3

 
2018-11-10T09:54:49Z
 
Em onze edições da prova, o Petro de Luanda já venceu em nove ocasiões .
 
As equipas sénior feminina de andebol do Petro de Luanda e do 1.º de Agosto, disputam sábado as 18
horas no pavilhão principal da Cidadela, a final da Taça de Angola.
 
As duas equipas reencontram-se duas semanas depois de jogaram a final da Liga dos Clubes
campeões que decorreu em Abidjan, com as "militares" a triunfarem por 25-21.
 
Para atingir a final o 1.º de Agosto, afastou o Atlético Sport Aviação (ASA) com duplo triunfo de 30-17
e 24-10 respectivamente, enquanto que as "tricolores" derrotaram a Marinha de Guerra por 29-27 e
22-16 respectivamente.
 
Em onze edições da prova, o Petro de Luanda já venceu em nove ocasiões enquanto que as rubro-
negras apenas uma.
 
Sportinforma / Angop
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