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A8 Campeões suecos no Torneio Internacional de andebol «Cidade de Viseu»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-08-2015

Meio: Via Rápida Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8f46c4c3

 
Agosto 18, 2015 | Desporto É um dos mais emblemáticos eventos desportivos que decorrem no país,
com os três grandes - Benfica, Sporting e ABC de Braga - a competirem ao mais alto nível e a
testarem as suas capacidades para uma nova época desportiva. Este ano, e com a presença dos
campeões e vice-campeões suecos do Alingsas HK, o Torneio Internacional de Andebol  Cidade de
Viseu  promete, mais uma vez, atrair à cidade milhares de adeptos e amantes da modalidade, numa
prova que já consolidou um lugar de destaque no panorama nacional e internacional. As quatro
equipas vão defrontar-se no Pavilhão  Cidade de Viseu  (antigo pavilhão do Inatel) nos dias 22 e 23 de
Agosto, com transmissão directa de dois jogos já assegurada pela Bola TV. O sorteio, realizado na
Associação de Andebol de Viseu, ditou um Benfica - Sporting a abrir o Torneio, às 16 horas (Bola TV),
seguindo-se, às 18 horas, o jogo entre o ABC de Braga e o conjunto sueco do Alingsas HK. No dia 23,
às 15 horas, jogam os 3.º e 4.º classificados, estando a final marcada para as 17 horas (Bola TV).
Numa altura em que o andebol em Viseu "está a registar um ciclo de grande adesão", o presidente da
Câmara Municipal enquadra o apoio a este evento (30 mil euros) na política de dinamização desportiva
que o Município tem vindo desenvolver, também ao nível de realizações de dimensão nacional, como
são os casos do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, Volta a Portugal, Volta a Portugal em sub-23,
e Taça Nacional de Skate. "O objectivo é promover a prática desportiva junto dos mais jovens e
fomentar o desporto de alta competição na região", sublinha Almeida Henriques, que aponta o
exemplo da recente subida da equipa feminina do Viseu 2001 à I Divisão Nacional. "Este (o Torneio
Internacional de Andebol  Cidade de Viseu) é um evento de referência nacional e internacional,
também ele a culminar um trabalho colectivo que continua a dar frutos, com ganhos para a cidade e
região", acrescentou o autarca, que relevou, neste contexto, o trabalho desenvolvido pela Associação
de Andebol e Federação Portuguesa de Andebol. "Ao Município cabe apoiar estes eventos, porque são
importantes para promover as modalidades", conclui Almeida Henriques. Na apresentação do Torneio,
o presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, que falou também em
representação da Federação, reafirmou a convicção de que se trata "de um dos melhores a nível
nacional e internacional", sublinhando o apoio da Autarquia aos dois organismos, directamente, e aos
clubes indirectamente, como está a acontecer com o processo de revitalização em curso no Académico
de Viseu. "Daí a importância que estamos a dar também à formação", destacou o dirigente, que
anunciou a realização, em paralelo com a realização do Torneio, de várias acções de aperfeiçoamento
dirigidas a delegados, observadores e árbitros, com a presença em Viseu de conceituadas especialistas
da modalidade nacionais e internacionais.
 
 Agosto 18, 2015 |
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A equipa sénior feminina da
Juve Lis já regressou ao traba-
lho sob as ordens do técnico
Rui Machado pelo terceiro ano
consecutivo. A formação lei-
riense garantiu a continuidade
de Ana Teixeira, Sofia João, Da-
lila Lameiro, Sara Gonçalves,
Patrícia Mendes, Beatriz Cor-
deiro, Isabel Santos, Andreia
Cardoso, Ana Fonseca, Adriana
Bastos, Mariana Moreira, Cris-
tiana Faria, Carolina Lopes e
Ana Carolina Silva.

Em relação aos reforços, a
formação leiriense garantiu
Raquel Sarmento, Adriana
Silva, Ana Rita Henriques e Va-
nessa Oliveira (todas ex-JAC
Alcanena), Margarida Gabriel
(ex-SIR 1.º Maio) e Beatriz Ma-
gro (ex-Porto Salvo) sendo ex-
pectável que mais reforços
cheguem nos próximos dias.

Em declarações aos blogue
Andebol Feminino de Portugal,
o teinador Rui Machado traçou

os objectivos para a nova
época que passam por “ficar
nos quatro primeiros lugares
da classificação”. “Este ano va-
mos ter mais jogadoras a trei-
nar durante a semana, o que
será benéfico para a equipa”,
frisou. |

Juve Lis aposta para os
quatro primeiros lugares

Juve Lis será orientada por
Rui Machado pelo terceiro ano
consecutivo

Andebol
feminino
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HOJE

Apresentação de
candidatos do PS

A sessão de apresentação dos
candidatos a deputados que
integram a lista do PS/Viseu
às eleições legislativas decorre
pelas 18h00, no
restaurante/bar  Maria Xica,
no centro histórico de Viseu, e
conta com a presença da ca-
beça-de-lista do partido, Ma-
ria Manuel Leitão Marques, e
do presidente da Federação
do PS/Viseu e candidato, An-
tónio Borges.

Bibliobus no 
parque da cidade

O Bibliobus - veiculo dotado
de recursos humanos e técni-
cos da Biblioteca Municipal D.
Miguel da Silva estará no Par-
que Aquilino Ribeiro (junto à
capela da Nossa Senhora da
Vitória) a partir de hoje e até
quinta-feira, das 14h30 às
17h00.

AMANHÃ

“Portugal Sou Eu”
está na feira

O programa “Portugal Sou
Eu” está a partir das 15h00 na
Feira de S.Mateus. Produtos
alimentares, vinhos e artesa-
nato são algumas das atrac-
ções da acção de promoção.

“et cet.er.a”
no Museu
Grão Vasco

A Escola Profissional Mariana
Seixas e o fotógrafo Eduardo
Rosas, em conjunto com o
Museu Nacional Grão Vasco,
apresentam uma mostra de
fotografia intitulada "et
cet.er.a". A inauguração da
mostra está marcada para as
17h00.

Concerto 
de Mara Pedro

A jovem fadista Mara Pedro
actua, a partir das 22h00, na
Feira de S. Mateus.

PRÓXIMOS DIAS

Os Azeitonas 
em Viseu

Os Azeitonas dão um con-
certo, quinta-feira, a partir das
22h00, na Feira de S. Mateus.
A entrada no recinto custa 3
euros. Uma hora antes actua a
Tuna dos Bombeiros Voluntá-
rios de Viseu.

Escultura em sabão

A partir de quinta-feira, pelas
18h00, no stand da cidade de
Viseu, o artista viseense Antó-
nio Silva vai fazer uma escul-
tura alusiva a Viriato e à Cava
de Viriato, com recurso a uma

barra de sabão com 40 kg. A
obra será apresentada a 30 de
Agosto, dia dedicado a Viriato. 

Inauguração 
de exposição

Pelas 21h30 da próxima
sexta-feira é inaugurada na
Feira de S. Mateus a exposi-
ção “Objectos Experimentais”.

Concerto 
do Coro Mozart

O Coro Mozart actua na pró-
xima sexta-feira, pelas 22h00
na Feira de S. Mateus.

Concentração 
motard

O parque do Fontelo recebe a
partir de sexta-feira e até do-
mingo a XXIV Concentração
Motard Cidade de Viseu. No
primeiro dia, pelas 21h00, rea-
lização um passeio pela ci-
dade com a habitual passa-
gem pela Feira de S. Mateus.
Espectáculos musicais e um
passeio integram o programa.

Torneio de andebol

O torneio internacional de an-
debol de Viseu arranca no
próximo sábado, no Pavilhão
Cidade de Viseu, com um
Benfica-Sporting, a partir das
16h00.

tome nota
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João Moniz, Jogador de andebol

Objetivo é chegar
à Seleção Nacional

Não o associam ao facto de ser 
filho de Um caNtor famoso e 
Prestigiado, como o carlos alBer-
to moNiz? isso Não lhe PertUrBa
Um PoUco?
não me perturba rigorosamente nada. 
Tenho imenso orgulho no meu pai e, 
sinceramente, essas associações eram 
mais frequentes quando eu era mais 
novo. o meu pai, muitas vezes até, 
conta histórias dizendo-me que foi 
abordado por ser pai do “João Moniz, 
guarda-redes dos sub-21”, e o mesmo 
acontece à minha mãe. não me inco-
moda ser visto como o filho do Carlos 
alberto Moniz, ou o irmão da lúcia 
Moniz, pelo contrário, só me deixa 
orgulhoso!

como vê esta sUa evolUção e 
asceNsão No aNdeBol?
esta minha ascensão deve-se, sobre-
tudo, ao muito trabalho e seriedade 
com que encarei esta modalidade 
desde que comecei a praticá-la. ini-
ciei-me com 10 anos no belenenses, 
onde comecei depois de ter tido uma 
passagem efémera pela equipa de fu-
tebol do mesmo clube, também como 
guarda-redes. ao longo dos anos co-
mecei a tomar gosto pela modalidade 

e apercebi-me de que era mesmo isto 
que queria fazer, a par do meu curso 
universitário na área de direito. Sinto 
que cheguei a um bom nível, pois, aos 
17 anos fui, para o Futebol Clube do 
Porto, que é apenas a melhor equipa 
desta modalidade no presente. entre-
tanto, na segunda época ao serviço do 
meu novo clube, fui emprestado ao 
Águas Santas.

PorqUe Não coNtiNUoU No fUte-
Bol? semPre é Uma modalidade 
mais mediática qUe o aNdeBol…
Como todos os miúdos, comecei pelo 
futebol no belenenses, mas o jeito era 
pouco e, sendo pequeno e gordinho, 
mais difícil ficava a minha tarefa nes-
ta modalidade. os responsáveis pela 
modalidade abordaram-me e disse-
ram: “Porque não vai treinar ande-
bol? eles precisam de jogadores…”. 
ou seja, indiretamente, disseram-me: 
“aqui não tens lugar, por isso toca a 
andar!” (risos). bendita hora que me 
deram esse conselho, pois foi mesmo 
o melhor que me podia ter aconteci-
do. no início custou-me a adaptar à 
modalidade, mas à medida que fui 
evoluindo, fui gostando cada vez mais 
deste desporto.

escUsado será dizer qUe o seU
soNho imediato é segUrar com 
UNhas e deNtes o seU lUgar NUm
clUBe tão Prestigiado como o 
fUteBol clUBe do Porto…
estou no Águas Santas onde me sinto 
muito bem, pois tenho jogado com 
muita regularidade, alternando com o 
meu colega Telmo Ferreira. Todos nós 
queremos jogar ao mais alto nível e 
isso só se consegue nas grandes equi-
pas como o Futebol Clube do Porto.

qUal foi a seNsação de figUrar 
eNtre os melhores ciNco gUar-
da-redes do mUNdial de aNdeBol 
qUe, decorreU No Brasil?
no início não estava muito à espera de 
figurar entre os cinco melhores, mas 
com o decorrer da prova apercebi-me 
de que era possível. obviamente que fi-
quei muito feliz por estar entre os cinco 
primeiros, mesmo tendo em conta que 
alguns que ficaram à minha frente tive-
ram mais dois ou três jogos do que eu. 
apesar dessa distinção, continuo com 
os pés bem assentes na terra e, ago-
ra que acabou o ciclo da selecção de 
Sub-21, tenho de trabalhar imenso para 
poder alcançar um lugar na Seleção na-
cional “a”. esse é o meu objetivo.  
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