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Benfica recebe 
Nantes sábado 
-, Equipa de Carlos Resende apre-
senta-se hoje na Luz com agen-
da de pré-época preenchida 

ppm) RFAIM/FAITF /AC 

Carlos Resende e pupilos apresentam-se 

A equipa do Benfica será hoje apresentada 
na Luz, com o primeiro teste de pré-época 
no sábado, dia em que os comandados de 
Carlos Resende recebem (17 h), no Pavilhão 
n.° 2, o HBC Nantes, finalista da Liga dos 
Campeões. Os franceses contam nas 
fileiras com campeões da Europa e do 
Mundo, caso do Cyril Dumoulin, 34 anos, ou 
do lateral-esquerdo Olivier Nyokas, 
campeão mundial em 2017, e prata olímpico 
nos Jogos do Rio-2016. O Benfica tem 
Borko Ristovski, internacional macedónio, a 
guardar as suas redes, bem como o sérvio 
Stefan Terzic ou os brasileiros João Silva, 
Arthur Patrianova e Ales Silva. 
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Raccoons d’Areia (sub-18)
são campeões nacionais 
em andebol de praia

José Roque

A equipa de rookies (sub-18)
masculinos dos Raccoons
d'Areia sagraram-se campeões
nacionais de andebol de praia,
após uma fase final disputada
na Nazaré, no passado fim-de-
semana. A jovem equipa lei-
riense venceu na final os Porto
Masters BHT por 2-0 , conquis-
tando assim o título. 

Por outro lado, a equipa de
masters maculinos dos Rac-
coons d'Areia sagrou-se vice-
campeã nacional. Na final, os
leirienses perderam frente aos
'Os Repetidos' por 2-1. Os Rac-
coons d'Areia entraram me-
lhor e ganharam a primeira
parte, mas 'Os Repetidos' leva-
ram a melhor no segundo set.
No ‘shootout’, 'Os Repetidos'
foram mais eficazes e conquis-
taram o título. 

Em femininos, em masters,
as leirienses Be One/Teclur fi-

caram em segundo lugar (vice-
campeãs) perdendo na final
frente às 'GRD LEÇA – aposta-
ganha.com' por 2-0. Na terceira
posição ficaram as também lei-
rienses IA Sports BHT. 

Em rookies, as meninas do
Raccoons d'Areia não conse-
guiram impedir a revalidação
do título da Escola Formação
Espinho - Os Tigres, perdendo
por 2-0, garantindo ainda as-
sim o segundo lugar, pelo ACD
Sótão – This is Team/Záas (Na-
zaré), equipa que ficou no ter-
ceiro lugar.

Em termos individuais, des-
taque para os prémios de MVP
(jogador mais valioso) para
Margarida Oliveira (ACD O Só-
tão – This is Team/Záas), em
rookies femininos, e de Rafael
Paulo (Raccoons), em rookies
masculinos. 

Em masters, o melhor
guarda-redes foi Emanuel Ri-
beiro (Raccoons) e Sara Pinho
(Be One/Teclur) a jogadora
mais valiosa nas seniores fe-
mininas.|

FAP

Jovens Raccoons venceram na final de sub-18 os Porto Masters

Andebol de Praia
Nazaré

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 17,74 x 17,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76158161 02-08-2018

Silvino Cardoso

Foi apresentada ontem no Pa-
vilhão Cidade de Viseu a 20.ª
edição do Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu, uma
das mais conceituadas provas
de pré-temporada que vai jun-
tar na capital da Beira Alta, nos
dias 18 e 19 deste mês, as equi-
pas de Sporting, Benfica, Chek-
hovskiye Medvedi (Rússia) e
Chambéry (França).

Almeida Henriques, presi-
dente da Câmara Municipal de
Viseu, depois da assinatura pú-
blica do contrato programa de
apoio ao evento, entre a autar-
quia e a Associação de Andebol
de Viseu (AAV), referiu-se à im-
portância da prova, na promo-
ção da modalidade mas tam-
bém de toda a região. “Valori-
zamos a prática desportiva em
todas as vertentes, o que tem
contribuído para o aumento
de atletas federados que ac-
tualmente são 4.700”, disse,

acrescentando que “desporto
e cultura são fundamentais
para a formação dos jovens”. 

Lembrou o investimento
que a Câmara tem vindo a fa-
zer nos últimos cinco anos
criando condições com a me-
lhoria e requalificação das in-
fraestruturas desportivas. “Te-
nho um grande apreço pelo
andebol e realço a parceria en-
tre com a AAV e a Federação
de Andebol de Portugal (FAP),
esperando que o torneio seja
um sucesso e um momento

muito elevado”, reiterou o au-
tarca, lembrando que “o apoio
da autarquia é de 22. 400 eu-
ros, o que corresponde a 72%
do custo do torneio”.

Apoios determinantes
para sucesso do torneio

Joaquim Escada, presidente
da AAV, começou por agrade-
cer a todos os envolvidos na
realização do torneio, real-
çando que a Câmara é o par-
ceiro institucional e “sem o seu
apoio não seria possível levar

por diante o evento que é mais
do que um mero torneio, tendo
em conta a exigência elevada
que a AAV e a FAP colocam a
si próprias em termos de or-
ganização”.

O responsável máximo da
AAV mostrou-se satisfeito pelo
facto de a FAP “ter confiado à
Associação a realização de
uma prova de tão grande im-
portância e impacto”, lem-
brando que se trata “do melhor
torneio que se realiza no país
e até no estrangeiro”. 

Joaquim Escada realçou
ainda que após a realização
dos encontros das meia-finais
(dia 18), irá ter lugar um works-
hop com presença dos quatro
treinadores das equipas que
disputam o torneio. |

Promover a modalidade
e também toda a região 
20.ª edição Viseu volta a ser a “capital” do andebol nos dias 18 e 19 deste mês,
com a realização de um dos mais conceituados torneios de pré-temporada

Almeida Henriques e Joaquim Escada na apresentação do torneio

Andebol
Torneio Internacional Viseu

LUÍS CRUZ

PROGRAMA

18/08 (meias-finais)

Sporting-Cambéry                          16h00
Benfica-C. Medvedi                       18h00 

19/00

Atribuição 3.º/4.º lugares            15h00  
Final                                                              17h00 
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Paulo Fidalgo vai voltar a trabalhar na federação 

Técnico do Madeira SAD, que já 
esteve na FAP, será o adjunto de Paulo Pereira 

FIDALGO NA 
SELEÇÃO A 
Carlos Martingo deixa a 
equipa técnica da Seleção 
Nacional A, coma Direção 
da Federação de Andebol 
de Portugal a recuperar 
Paulo Fidalgo, que há três 
anos esteve na formação 

RUICIUDIARABS 
••• Paulo Fidalgo, treinador 
do Madeira SAD há quatro 
épocas, nove no total, vai fazer 
parte da equipa técnica de Se-
leção Nacional A de andebol. 
Fidalgo será adjunto de Paulo 
Jorge Pereira, ocupando o car-
go que era de Carlos Martingo, 
que deixa a estrutura. 

Será está a dupla, soube O 
JOGO, que irá atacar a fase de 
apuramento para o campeo- 

nato da Europa de 2020, a rea- 
lizar em conjunto porÁustna, 
Noruega e Suécia, o primeiro JOGOS 
a ser disputado por 24 seleções 
- um aumento de oito vagas. 

Recorde-se que Paulo Fidal-
go, nascido em Moçambique 
mas que desde muito cedo foi Desde que 
viver para Guimarães, já fez começou a 
parte dos quadros da Federa- treinar ao 
ção de Andebol de Portugal mais alto 
(FAP), na altura como técnico nível, 
dos escalões de formação, no- Fidalgo 
meadamente sub-21 e sub-19. soma 359 
Agora, aos 43 anos, o treinador jogos:187 
chega à Seleção A, mantendo- vitórias, 34 
se também no comando do empatese 
Madeira SAD, equipa com a 138 derro-
qual já conseguiu três segun- tas 
dos lugares no Campeonato 
Nacional. 
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ANDE BOL 

Leões e águias 
em Viseu 
13. O Sporting, bicampeão na-
cional, e o Benfica, vencedor da 
Taça de Portugal, são as gran-
des atrações do Torneio Inter-
nacional de Viseu, que se dis-
puta nos dias 18 ç 19 deste mês. 

E o programa da 1' jornada 
(sábado) já está definido, com 
os leões a defrontarem os fran-
ceses do Chambery, da Starli-
gue, às 16 horas. Segue-se, às 
18h, o Benfica, frente aos cam-
peões russos do Chekhovskiye 
Medvedi. Os vencedores dis-
putam domingo afinal (17h). 
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Torneio Internacional de Viseu decorre dentro de duas semanas
 
O Sporting, bicampeão nacional, e o Benfica, vencedor da Taça de Portugal, são as grandes atrações
do Torneio Internacional de Viseu, que se disputa nos dias 18 e 19 deste mês.
 
E o programa da 1ª jornada (sábado) já está definido, com os leões a defrontarem os franceses do
Chambery, da Starligue, às 16 horas. Segue-se, às 18h, o Benfica, frente aos campeões russos do
Chekhovskiye Medvedi. Os vencedores disputam domingo a final (17 h).
 
2018/08/02
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