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Andebol
Benfica vence FC Porto
na estreia de Jorge Rito

   O Benfica venceu ontem em casa o campeão nacional 

FC Porto por 23-22, num encontro da primeira jornada 

da Liga de andebol marcado pela estreia de Jorge Rito 

no comando técnico dos “encarnados”.

Os portistas, orientados pelo sérvio Ljubomir 

Obradovic, pouco mudaram em relação à temporada 

passada, reforçando-se com os regressos de Eduardo 

Filipe e Ricardo Costa (adjunto) e ainda com o sérvio 

Nenad Melancic (ex-Metaloplastika), Tiago Silva (ex-Xico 

Andebol), Sérgio Rola (ex-São Bernardo) e João Ramos 

(ex-Sporting de Espinho).

No Benfica, a nota de destaque prendeu-se com os 

ex-portistas Inácio Carmo e Nuno Grilo e o pivot Arten 

Kuybida (ex-Vitória de Setúbal), agora sob o comando 

de Jorge Rito, que substituiu José António Silva.
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O Madeira SAD venceu ontem a Su-
pertaça ao derrotar na final o Gil Eanes
por 24-20, num jogo com duas partes
distintas.
A primeira parte foi pautada por um

grande equilíbrio e com a formação al-
garvia a conseguir controlar a vantagem
de uma bola que lhe permitiu ir para o
intervalo a vencer por 12-11.
Na segunda parte era natural como vi-

ria a acontecer a reacção das madeiren-
ses que com outra postura mudaram o
rumo dos acontecimentos. Com uma
defesa mais forte criou grandes dificul-
dades ao ataque adversário para chegar
à finalização com êxito.
A partir e com a posse de bola, quer

através do contra-ataque como do ata-
que organizado a equipa deDuarte Frei-
tas adiantou-se no marcador conse-
guindo uma vantagem confortável que
lhe permitiu vencer o jogo e conquistar
mais uma Supertaça.
No jogo de atribuição do terceiro e

quarto lugar o Colégio João de Barros
venceu a Juve de Lis por 23-17. 1

Carlos Jorge

7 VITÓRIA POR 24-20 NA FINAL SOBRE O GIL EANES

Esta foi a 13.ª
supertaça
conquistada
pela equipa
feminina do
Madeira SAD,
orientada pelo
madeirense
Duarte Freitas
[foto]. De
resto, as insu-
lares mantêm
mesmo o
pleno, tendo,
até esta al-
tura, vencido
todas as su-
pertaças em
que participa-
ram.

Madeira SAD vence
a supertaça feminina

Madeira SAD venceu o Gil Eanes e conquistou a sua 13.ª Supertaça de Portugal. JM
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Madeira SAD
conquista a 13.ª
supertaça feminina
Pág. 29
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7 ANDEBOL: EQUIPA MASCULINA DO MADEIRA SAD INICIA CAMPEONATO COM VITÓRIA

Madeirenses ganham nos Açores
O Madeira SAD deslocou-se aos Açores na

jornada inaugural do nacional de andebol da I
Divisão para defrontar o Sporting daHorta, num
jogo com algum equilíbrio, mas com os madei-
renses a venceremoderby insular por 27-22.Os
primeiros trinta minutos os golos repartiram-se
quer por umaquer por outra baliza e a igualdade
a 10 bolas verificada ao intervalo traduzia o equi-
líbrio entre as duas formações. Na segundame-
tade edurante algumperíodooequilíbrio voltou
a ser uma constante,mas logo de seguida seria a

formação madeirense que melhor tanto a de-
fender como a atacar conseguiu alguma ascen-
dente no marcador e embalando em definitivo
para a vitória. Por parte dos insulares o destaque
vai para Bosko Bjelanovic talvez o melhor em
campo e com sete golos contribuiu para a vitó-
ria da sua equipa. A equipa madeirense volta a
entrar em campo já na próxima quarta-feira, re-
cebendooBelenenses, às 18h00no Pavilhão do
Funchal, em jogo da segunda ronda. 1

Carlos JorgePaulo Fidalgo, técnico dos madeirenses. JM
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As crianças e jovens que frequentam as Ludoférias de

Verão da Associação Gerações visitaram, na passada sexta-

feira, o ABC de Braga e “viveram mais um momento de grande

entusiasmo e animação no contacto com os jogadores do

clube”, adianta a instituição em nota de imprensa.

A viagem até Braga foi efectuada de autocarro desde a cen-

tral de Vila Nova de Famalicão e debaixo de uma chuva “miu-

dinha”, que não diminuiu o entusiasmo do grupo, até ao Parque

de S.João, onde desembarcaram e lancharam de seguida.

Seguiu-se a caminhada até ao espaço exterior do estádio do

ABC, onde, entre jogos e brincadeiras, passaram o tempo até

ao horário marcado para a visita, cerca das 16 horas.

O entusiasmo e a adrenalina subiram com a entrada no

pavilhão e com o contacto com treinador e jogadores do ABC,

que se demonstraram muito disponíveis e simpáticos com o

grupo, proporcionando momentos de grande alegria e inte-

racção com as crianças e jovens: explicaram as regras da práti-

ca do andebol e puseram-nas em prática num jogo que re-

alizaram com todo o grupo.

Os participantes na actividade tiveram ainda a oportunidade

de visualizar alguns vídeos que recordam a história e os mo-

mentos altos da vida desportiva do clube e ainda os troféus que

o clube ganhou em todos os anos de prática desportiva do an-

debol.

A equipa técnica do clube finalizou a visita com uma série de

fotografias em conjunto com as crianças e jovens da Associ-

ação Gerações e com o entoar do hino do ABC, que fizeram

questão de lhes ensinar.

A viagem de regresso realizou-se novamente de autocarro,

mas os pensamentos e a imaginação do grupo “viajaram” de

avião, pois vinham “nas nuvens” com tudo o que tinham vivido,

aprendido e experimentado em mais uma actividade lúdico-

pedagógica desenvolvida nestas Ludoférias de Verão.

Ludoférias “jogam” com ABC de Braga
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