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mais Andebol
AC FAFE O primeira linha Paulo
O Silva está de regresso ao AC Fafe,
depois de na época passada ter
jogado no Kaerjeng do Luxemburgo
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Duas vagas
para um trio
4 Prova de apuramento para o
Andebol 1 começa hoje, com um
Ac. São Mamede-AC Sismaria
Avanca recebe a partir de hoje a prova de
apuramento para o Andebol 1, com duas
vagas a serem discutidas por AC Fafe, Ac.
São Mamede e AC Sismaria. Estas duas
últimas abrem as hostilidades hoje (20 h),
jogando amanhã os leirienses contra ao
fafenses (18 h) e, finalmente, no domingo a
Briosa do Norte com o AC Fafe (18h).
01.° classificado joga na Horta e o 2.°
recebe o Avanca na jornada inaugural do
Andebol 1, a 3 de setembro.
H. C.
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ANDEBOL

Estreia em
Nuremberga
Paulo Jorge Peneira fora primeim jogo oficial como selecionador
na qualificação para o Euro-2018
Será a 2 de novembro que Paulo Jorge
Pereira fará o primeiro jogo oficial como
lider da principal Seleção Nacional, na
qualificação para o Europeu-2018, em
Nuremberga, frente à Alemanha (17.30 h
em Portugal continental), campeã europeia
em título. Neste grupo 5, que conta ainda
com Eslovénia e Suíça, Portugal fará o
primeiro jogo em casa a 6 de novembro, na
Luz, diante dos eslovenos, com a casa do
Benfica a voltar a receber um jogo da
Seleção Nacional masculina seis anos
depois. Em junho de 2010, Portugal perdeu
por 26-27 com a Espanha na 1.' mão cio
play-off de acesso ao Mundial 2011! H. C.
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Prótese não mata o sonho
Bielecki marcou 12 golos e colocou a Polónia nas 'meias' Lateral, 34 anos, ficou cego do olho
esquerdo em 2010 o Dinamarca é a rival, enquanto na outra 'meia' França joga com Alemanha
MA(1111,15 $CHRADER/AP

ANDEBOL

K

ror

EDITE DIAS
AROL BI ELECK I não gos

ta de dar entrevistas e
dispensa as luzes dos holofotes, mas não está fácil passar despercebido
no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo de 2,02 m marcou 12 golos
no triunfo (30-27) frente à Croácia, que valeu aos polacos a presença nas meias- finais, onde agora
vão encontrar a Dinamarca. Um
jogo recheado de emoções, dado
que Os polacos foram afastados,
em janeiro, em casa, do Europeu,
precisamente pela Croácia.
Com a ajuda do guarda-redes
Piotr Vyszomirski (49 por cento de
eficácia), Bielecki ofereceu mais
uma lição de humildade e perseverança. Há seis anos, numa partida amigável, curiosamente com
a Croácia, o lateral sofreu um choque com um adversário que lhe
enfiou um dedo no olho. O internacional foi operado várias vezes
em diferentes países da Europa
mas o diagnóstico foi sempre o
mesmo: o olho não pode ser salvo. O campo de visão é reduzido
e até realizar tarefas comuns pode
ser um problema. Andebol é impossível, claro.
Seis semanas depois começou
a treinar com os alemães do Rhein Neckar Lowen. Uma prótese ocu
lar permite lhe jogar. «Aquele aci -

1

Francesas
na final
A França foi a primeira equipa a qualificar-se para a final do torneio de andebol feminino nos Jogos, ao derrotar
a Holanda por 24-23e bem pode agradecer à sua guarda-redes Laura Glauser pela presença histórica. Glauser
saltou do banco a 13 minutos do fim e
ofereceu às gaulesas as defesas necessárias — a última das quais decisiva a 40 segundos do final — para alcançarem pela primeira vez uma final
olímpica. Na madrugada, as norueguesas decidiram com a Rússia quem se
Junta às francesas, com as nórdicas a
apostarem no seu estatuto de bicampeás olímpicas — em 2011 detiveram os
títulos olímpico, europeu e mundial —
para chegarem à final.

Há seis anos, Bielecki foi submetido a três cirurgias e médicos deram-no como inapto
dente serviu para me mostrar que
na vida não temos nada certo. De
um momento para o outro, todos
os meus sonhos caíam por terra. Ti nha 28 anos, estava no meu melhor
momento e tinha assinado com
um clube de topo. Ninguém me
deu esperança. Como é que alguém
sem um olho podia jogar ande bol?! Depois de três operações não
havia nada a fazer. Só tinha duas
hipóteses: ou lutar ou desistir e
assumir que a minha aventura tinha terminado em 2010» , explicou

numa entrevista. Um mês depois
de ter removido o olho, voltou a jogar e marcou o primeiro golo.
«Poupo o outro olho, uso os óculos, tenho amigos e sei quem são.
o meu conselho é: mantenha a cal ma e tenha a fé. Mesmo quando
tudo parece perdido, é preciso
acreditar.»
Pois esse pode ser o segredo para
a meia-final com os dinamarque
ses, enquanto no outro jogo campeões do Mundo e da Europa medem forças no França-Alemanha.
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SMS
o ANDEBOL. O Chekhovskie venceu o Torneio Internacional
Estarreja, ao bater o FC Porto na final por 25-24. O
Kristianstad foi 3.". depois de ganhar ao Avanca (34-25). Na
Mala, o Águas Santas recebeu e venceu o ISMAI por 27-24.
o CICLISMO. Sonny Colbrelli (BAR) venceu ao sprint a 3.'
etapa do Tour du Limousin. Joey Rosskopf (BMC) manteve a
camisola amarela, deixando Hauber Dupont (ALM) a 4
segundos. Ricardo Vilela (DR) é 60.°, a 5,34 m do líder.
o GOLFE. José-Filipe Lima subiu para o grupo dos 13.'s após
o segundo dia do Troféu Rolex, em Genebra, Suiça.
o MOTOCICLISMO. Hoje há treinos livres para o GP da
República Checa (domingo). Miguel Oliveira corre em Moto2,
o SURF. Caro! Henrique sagrou-se campeã nacional, em
ilhavo. Sucede à bicampeã Teresa Bonvalot.
• TÉNIS. O croata Borna Coric (n.° 49) bateu o espanhol
• Rafael Nadal (5.°) por 6/1e 6/3 e está nos quartos do
Masters 1000 de Cincinnati.
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Rio2016: Rússia na final do andebol feminino após jogo de tirar o fôlego com a
Noruega
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HOJE às 03:12
A Noruega conquistou os dois últimso torneios femininos de andebol nos Jogos Olímpicos. No entanto,
o reinado terminou no Rio de Janeiro, já que a Rússia eliminou as nórdicas por 38-37 após
prolongamento (31-31 no tempo regulamentar).
Foi um jogo memorável, digno da História dos Jogos Olímpicos. A Noruega esteve quase sempre atrás
do marcado, mas conseguiu empatar o encontro no tempo regulamentar quando restavam apenas 20
segundos para o término do encontro.
No prolongamento, e quando o marcador já registava 38-37 para as russas, a Noruega, através de
Herrem, falhou o último remate do encontro, colocando assim a Rússia na final, russas que procuram
o primeiro título olímpico.
No jogo decisivo, no sábado, a Rússia defronta a França, que eliminou a Holanda por 24-23.
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Amanhã, às 19h00, no pavilhão Flávio sá leite

DM

Cangas na apresentação do ABC
para a Liga dos Campeões
de Andebol.
A 3 de setembro, em
Bregenz, na Áustria, o ABC
defronta o Maccabi Telaviv, no primeiro jogo do
Torneio de Qualificação
para a Liga dos Campeões.
No dia seguinte, o vencedor deste jogo mede forças
com a equipa que vencer
o duelo entre Bregenz e o
Achilles, campeão belga.

Bilhetes para
a Supertaça à venda
a partir de hoje

ABC apresenta amanhã a sua equipa aos associados

Luís Filipe Silva

ABC faz amanhã
a sua apresentação
aos sócios num jogo frente aos gale-

o

gos do Cangas, a partir das
19h00, no Pavilhão Flávio
Sá Leite.
Este jogo será uma
boa ocasião para o técnico Carlos Resende testar a

equipa antes da disputa da
Supertaça, agendada para
o dia 28 de agosto, em Setúbal, frente ao Benfica, e
também antes da disputa
do grupo de apuramento

Entretanto, a FAP informou ontem que os ingressos para a Supertaça (masculina e feminina)
começam a ser vendidos
hoje na bilheteira do Pavilhão Antoine Velge, em
Setúbal. O custo das entradas é de 2€ e a receita
reverte a favor do projeto "AndGerações".
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FC Porto cede no
Torneio de Estarreja
~Apesardos desempenhos
de José Mario Cai-filio (cinco
golos) ellugo Latuentino (oito
defesas, tendo jogado apenas
a primeira parte), o FC Porto
perdeu na final do Torneio Internacional de Estarreja, contra os russos do Chekhovskie
Medvedi, por 25-24. Ao intervalo, eram os dragões que lide-

Carrillo foi o melhor marcador do FC Porto

em que Hugo Santos não foi

utilizado e Edilson Morais, da
equipa B, se estreou. Este foi o
segundo torneio dos azuis e
brancos nesta pré-temporada,
seguindo-se, estefun de serra na, a participação no Torneio
Internacional da Cidade deViseu.A equipa de Ricardo Costa
começa por medir forças com
oSporting, enquanto, na outra
meia-final, jogam Benfica e
Medvedi —ca
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Andebol - A p. Dtvisào Nacional - Sismaria-Ac S. Mamede (20 - Pav. Com Mein° DlaS COM).
Banquatebel - Torneio Internacional de Setúbal- Portugal-Hungro (20.30 - Pav. Manteigaclas).
Futebol - Liga - Belenenses-Boav)sta (2020).
UgaPro - Benlica 8-Gil Vkente (18).
rutsal - logo partlailar - Portugal-Moçambique (20 - Pio Maor)
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O segmento
do ciclismo
da prova
de triatlo —
João Pereira
sobressairia
na vertente
da corrida
CARLOS BARRIA/REUTERS

Saiu um peso
das costas
de João Pereira
Triatleta português foi quinto, a nove
segundos da medalha de bronze. Alistair
Brownlee renovou o título olímpico
e o seu irmão chegou à prata
Triatlo
Tiago Pimentel,
no Rio de Janeiro
Ao longo de toda a prova do triatlo
olímpico no Rio de Janeiro, o português João Pereira carregou mais
peso do que os seus adversários. O
triatleta português confessou no
ﬁnal que o quinto lugar obtido em
Copacabana “foi como tirar uma
mochila de dez anos de trabalho”,
referindo-se ao apuramento falhado
por pouco para Londres 2012. Mas
esse lastro de quilos de frustração e
treinos não travou João Pereira, que
se mostrou imparável na corrida —
iniciou o derradeiro segmento da
prova em 17.º lugar e cortou a meta
em quinto, a 51 segundos do vencedor e a escassos nove da medalha
de bronze.
A estreia olímpica não podia ter
deixado João Pereira mais satisfeito:
“Quando encarei esta prova, era para o ‘top-8’, e ﬁcar a nove segundos
do bronze é algo que me deixa bastante contente. Na recta da meta eu
via o bronze, mas sabia que era difícil. Eu já ia no limite. Para conseguir
uma medalha precisamos de ter melhores condições de trabalho.” “Tenho bastante trabalho pela frente.
Entrei na alta competição só com
18 anos, e de ano para ano ainda
estou a evoluir. Daqui a quatro anos
quero, pelo menos, igualar este resultado. Com bem menos pressão e
bem mais conﬁança”, acrescentou
o triatleta.

No dia em que passaram exactamente oito anos sobre a medalha de
prata de Vanessa Fernandes no triatlo em Pequim 2008, João Pereira
foi o melhor português numa prova
em que João Silva (nono classiﬁcado
em Londres 2012) terminou na 35.ª
posição, a 6m32s. O outro representante nacional no triatlo da praia
de Copacabana foi Miguel Arraiolos, que foi 44.º, a 8m34s. “Fiquei
triste, apanhei um mau posicionamento na bicicleta e depois houve
uma queda no grupo em que seguia.
Acabei por ter sorte em não ter caído e depois disso ﬁz o meu melhor”,
desabafou João Silva.
Sem surpresa, no pódio estiveram
os dois irmãos Brownlee. Alistair,
campeão em Londres 2012, renovou o título e viu Jonathan conquistar a prata (há quatro anos teve de
contentar-se com o bronze). Os dois
concluíram o segmento de 1,5 quilómetros de natação no grupo da frente e forçaram o andamento durante
os 40 quilómetros de bicicleta para
afastarem a concorrência. O lote de
dez triatletas que seguia na frente
começou a desfazer-se durante a
corrida, até só restarem os dois irmãos britânicos na liderança. Na terceira das quatro voltas a um circuito
na marginal de Copacabana, Alistair
deixou Jonathan para trás e acelerou
para o segundo ouro olímpico — é o
primeiro triatleta a renovar o título
na modalidade que desde 2000 integra o programa dos Jogos.
“Sentia-me conﬁante. Tínhamos
treinado até aos nossos limites. Que-

A NÃO PERDER
Luciana salta por medalhas e Bolt diz adeus

O

antepenúltimo dia dos
Jogos Olímpicos é
importante no que aos
portugueses diz respeito.
Luciana Diniz vai procurar uma
medalha no hipismo (saltos de
obstáculos) e, na marcha, são
seis atletas a tentar a sua sorte:
João Vieira, Miguel Carvalho e
Pedro Isidro nos 50 quilómetros
masculinos e Ana Cabecinha,
Daniela Cardoso e Inês
Henriques nos 20 quilómetros
femininos. Hoje também é dia
de Fernando Pimenta, Emanuel
Silva e João Ribeiro voltarem à
competição, depois de terem
falhado as medalhas no K1 e
K2 1000 metros. Juntamente
com David Fernandes, vão
participar nas eliminatórias do
K4 (também 1000 metros) e,
se passarem, competirão nas
meias-finais.
É um dia com vários atractivos
extras portugueses. No
atletismo, a etíope Almaz Ayana,
que há poucos dias bateu o
recorde do mundo dos 10.000
metros, vai estar na final dos
5000, e o dia será de despedida
para Usain Bolt dos Jogos
Olímpicos. O jamaicano, que já
anunciou que este são os seus

últimos Jogos, vai participar na
estafeta de 4x100 metros.
É também dia de decisões
nas modalidades colectivas.
No futebol feminino, Suécia
e Alemanha disputam o ouro,
enquanto as brasileiras, a jogar
em casa, vão tentar ficar com
o bronze, frente ao Canadá.
No basquetebol masculino
Austrália e Sérvia e EUA e
Espanha defrontam-se nas
meias-finais, sendo o confronto
entre norte-americanos e
espanhóis uma reedição da final
dos Jogos de Londres de 2012.
No andebol masculino jogamse as “meias”, entre França e
Alemanha e entre Polónia e
Dinamarca, assim como no
voleibol masculino, entre Itália
e EUA e Rússia e Brasil. Pedro
Queiroz da Costa

ríamos conquistar ouro e prata há
quatro anos e, desta vez, conseguimo-lo. Encorajamo-nos um ao outro. Ver o meu irmão mais novo chegar poucos segundos depois de mim
é fenomenal. É muito satisfatório”,
confessou Alistair, que completou
a prova em 1h45m01s.
Ainda a algumas dezenas de metros da meta, o britânico começou
a sorrir, recebeu uma bandeira da
Grã-Bretanha e abrandou o andamento, enquanto esperava pelo seu
irmão. Atravessou a meta a passo,
seis segundos antes de Jonathan.
“Estou habituado a ser vencido pelo
Alistair, mas consegui fazer melhor
do que em Londres, quando conquistei o bronze. Tenho-me treinado melhor do que ele e, se tivesse
sido um ﬁnal ao sprint, poderia
ter vencido. Talvez daqui a quatro
anos, quando ele estiver mais velho,
mais lento e com cabelos brancos”,
previu o mais novo dos Brownlee.
Desta vez, o bronze ﬁcou para o
sul-africano Henri Schoeman, que
fez a estreia olímpica no Rio 2016 e
foi o primeiro atleta daquele continente a obter uma medalha nesta
prova. “Não há palavras para descrevê-lo. Não há nada melhor do
que o sentimento de ter uma medalha ao pescoço. Estou entusiasmado
e orgulhoso. Dei um motivo de orgulho a África”, frisou. O espanhol
Mario Mola, apontado como um
dos favoritos ao pódio na ausência
do seu compatriota Javier Gómez
Noya, ﬁcou-se pelo oitavo lugar a
mais de um minuto do vencedor.
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Por PÚBLICO
19/08/2016 - 09:38
Se não ficou acordado para a jornada nocturna dos Jogos Olímpicos, tem aqui o essencial do que se
passou.
Um cartaz no Estádio Olímpico chama "mentiroso" a Ryan Lochte Dominic Ebenbichler/Reuters
Jogos Olímpicos
Rio 2016
Bolt histórico nos 200m
Usain Bolt continua a fazer história no atletismo. Ganhou os 200 metros pela terceira vez em Jogos
Olímpicos, sem dar qualquer hipótese à concorrência. É a sua oitava medalha olímpica de ouro. Tiago
Pimentel esteve lá e conta como foi a corrida em que o jamaicano não ficou totalmente satisfeito:
"Corri a fundo na curva. Na recta o meu corpo não respondeu. Estou a ficar velho", lamentou. Na
próxima madrugada, Bolt vai correr os 4x100m, procurando um inédito triplo-triplo.
Eaton bicampeão no decatlo
Na jornada do atletismo, houve ainda mais quatro finais. O americano Ryan Crouser venceu no peso,
sendo o "novo homem-forte do atletismo mundial", escreve Luís Lopes, o nosso especialista em
atletismo. Ashton Eaton renovou o seu título olímpico no decatlo, enquanto no sector feminino a
croata Sara Kolak venceu no lançamento do dardo e a americana Dalilah Muhammad ganhou os 400m
barreiras.
EUA pedem desculpa por mentira dos nadadores
Já havia poucas dúvidas e nesta madrugada ficaram desfeitas. O Comité Olímpico dos Estados Unidos
(USOC) pediu desculpa aos brasileiros pelo comportamento dos quatro nadadores que mentiram sobre
o assalto no Rio de Janeiro. "O comportamento destes atletas não é aceitável, nem representa os
valores do Team USA", disse Scott Blackmun, director-executivo do USOC, num comunicado publicado
nesta quinta-feira à noite (madrugada de sexta em Portugal). Quatro nadadores americanos, entre
eles o medalhado Ryan Lochte, tinham denunciado um assalto, mas na verdade foi uma invenção
nascida depois de terem provocados estragos num posto de combustível.
EUA-Espanha na final do "básquete" feminino
A Espanha surpreendeu a Sérvia (68-54) e vai jogar a final do torneio feminino de basquetebol com os
Estados Unidos, que eliminaram, com naturalidade, a França (86-67). As americanas procuram a
sexta medalha de ouro consecutiva, tendo ao todo sete títulos em dez edições do torneio olímpico.
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Final inédita no andebol feminino
A Rússia e a França vão discutir a medalha de ouro no torneio de andebol feminino, numa final inédita.
As russas bateram a bicampeã Noruega, por 38-37 num jogo que foi a prolongamento. E a França
ganhou também por um golo à Holanda (24-23).
China e Sérvia na final feminina de voleibol
China e Sérvia vão disputar no sábado uma inédita final olímpica de voleibol feminino, com as
asiáticas a procurarem o terceiro título e as europeias certas da sua primeira medalha. As chinesas
bateram a Holanda por 3-1, enquanto a Sérvia derrotou os EUA por 3-2.
Argentina campeã no hóquei em campo
A final do torneio de hóquei em campo masculino foi vencida pela Argentina, que derrotou a Bélgica,
por 4-2. É a primeira medalha de ouro da selecção sul-americana nesta modalidade.
E ainda
Vaiar o adversário nos Jogos Olímpicos? Para os brasileiros, isso é torcer
O rapaz sem rim tornou-se o melhor canoísta do Brasil
Canoagem: medalha aos 998m, primeiro dos últimos aos 1000m
Um peso saiu das costas de João Pereira
Alexa Moreno cumpriu o sonho olímpico apesar das críticas ao seu corpo
Atleta, segurança do Presidente do Quénia e polémico fora da pista
Um mergulho "inesquecível" que valeu zero pontos
Guia útil
Veja aqui o calendário completo
Saiba os resultados de todas as provas
Medalheiro: Quem vai à frente?
19/08/2016 - 09:38
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ANDEBOL

Russos batem FC Porto
na final em Estarreja
R Depois de ter vencido (28-17) os
campeões russos do Chekhovskie
Medvedi no Torneio de Gaia, o FC
Porto não resistiu (24-25) ontem frente ao mesmo adversário, na final do
Torneio de Estarreja.
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Rússia e França em inédita final do andebol feminino
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

19-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bed53242

A final entre a Rússia e a França disputa-se sábado às 19h30, horas de Lisboa
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
A Rússia, que bateu a bicampeã Noruega, e a França vão discutir a medalha de ouro no torneio de
andebol feminino dos Jogos Olímpicos Rio2016, após umas meias-finais renhidas e vencidas por
apenas um golo.
Num jogo de constantes alterações no comando do marcador, e que foi a prolongamento após o 31-31
no tempo regulamentar, a Rússia bateu a Noruega por 38-37 e travou as nórdicas na sua caminhada
para um 'tri' olímpico, que lhes permitira igualar a Dinamarca.
No fim do tempo regulamentar, as campeãs olímpicas e mundiais empataram nos 18 segundos
disponíveis após o livre de sete metros que tinha colocado as russas a vencer por 31-30, mas no
prolongamento não aconteceu o mesmo. Com 10 segundos para responder à vantagem conseguida
pela Rússia, a experiente ponta esquerda Camilla Herrem fez um 'chapéu' que saiu rente ao poste.
A Rússia 'vingou' assim a final perdida em Pequim2008 e vai enfrentar a França, que se impôs à
Holanda por 24-23. A seleção francesa esteve quase sempre na frente, chegou a liderar por quatro,
mas a três segundos do fim viu o poste negar o empate a Lois Abbingh.
As gaulesas apenas por uma vez disputaram as meias-finais olímpicas, tendo sido quartas em
Atenas2004, enquanto as holandesas nunca chegaram a esta fase da competição.
A final entre a Rússia e a França disputa-se sábado às 19:30, horas de Lisboa, quatro horas após a
disputa do bronze entre a Noruega e a Holanda.
A Rússia integrava a União Soviética que conquistou os dois primeiros títulos olímpicos, em 1976 e
1980.
Conteúdo publicado por Sportinforma
19-08-2016 08:39 A final entre a Rússia e a França disputa-se sábado às 19h30, horas de Lisboa.
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RTP Madeira
ID: 65738447

1

OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

18-08-2016 21:38

1

1

Preparação do Madeira Andebol SAD
http://www.pt.cision.com/s/?l=98f3dafd

A equipa feminina do Madeira Andebol SAD já começou a preparar a nova temporada.
Comentários de Sandra Fernandes, treinadora Madeira SAD.

Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2016-08-18 23:57
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Torneio internacional
anima fim-de-semana
Qualidade Benfica, FC Porto, Sporting e russos do Medvedi são “aliciantes”
na 18,ª edição de uma das mais pestigiantes competições da Península Ibérica
ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

i PROGRAMA
SÁBADO
Pavilhão Cidade
de Viseu
15h30: BenficaMedvedi
15h30: BenficaMedvedi
DOMINGO
15h00: Apuramento
dos 3.º e 4.º lugares
17h00: Final
18h15: Encerramento e entrega
de prémios
Sporting venceu o torneio no ano passado, também realizado no Pavilhão Cidade de Viseu

Andebol
Torneio Int. de Viseu

Silvino Cardoso
O Pavilhão “Cidade de Viseu”
recebe durante o fim-de-semana a 18.ª edição do Torneio
Internacional de Andebol de
Viseu, uma das mais importantes e prestigiantes provas
que se realizam a nível ibérico
e que antecede o arranque oficial da nova temporada.
O torneio insere-se na programação da Feira de São Mateus e resulta de uma organização conjunta da Associação

de Andebol de Viseu e da Federação de Andebol de Portugal, com apoio institucional do
município viseense e de entidades e empresas da região.
Como já foi anunciado, os
responsáveis pretendem preservar o prestigio do evento,
convidando para isso três das
melhores equipas nacionais e
uma estrangeira habituada a
'ribaltas' europeias.
Assim, os amantes do andebol vão poder assistir a jogos
de grande nível com FC Porto,
Sporting e Benfica em acção,
aos quais se juntam os russos
do Chekhovskie Medvedi (que

vão disputar, a exemplo da
temporada passada, na EHF
Champions League).
Além de quatro emocionantes jogos , o fim-de-semana vai
ainda proporcionar uma acção de formação de início de
época para mais de 120 árbitros e oficiais de mesa, iniciativa que este ano se reveste de
particular importância dada a
implementação de novas regras.
Entradas gratuitas
e transmissão na TV
Os jogos do torneio são de
entrada gratuita e podem

ainda ser acompanhados através das transmissões televisivas do Porto Canal, Benfica
TV, Sporting TV e AndebolTv.
Estão reunidos todos os
'condimentos' para que o
evento internacional volte a ser
um êxito, não só no aspecto
desportivo, mas também no
que concerne à divulgação de
Viseu, da região, dos seus produtos e das suas gentes, correspondendo ao trabalho desenvolvido pela Associação de
Andebol de Viseu e parceiros,
nomeadamente a Câmara Municipal de Viseu, pelo seu apoio
incondicional à iniciativa. |
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internacionais
cubanas na sir 1º maio
A equipa feminina da SIR 1º de Maio
contratou duas atletas internacionais
cubanas para o plantel. Trata-se de Naddezza Abreu e Lorena Delgado. Naddezza Abreu, de 29 anos, representou
a seleção de Cuba durante 11 anos,
disputando um Campeonato Mundial
e um torneio pré-olímpico. Lorena Delgado tem 19 anos. As duas atletas representavam a Madeira SAD, tendo-se
sagrado campeãs nacionais na época
passada. ß
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João Pereira ficou a nove segundos da medalha no triatlo
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4d2422f8

Em Actualização:
Por Jorge Miguel Matias
18/08/2016 - 16:54
O triatleta português recuperou imensas posições no sector do atletismo.
João Silva no momento em que deixava a água para começar o sector do ciclismo TOBY
MELVILLE/Reuters
O português João Pereira fez um excelente resultado na sua estreia no triatlo olímpico e terminou a
prova disputada nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, no quinto lugar, a apenas nove segundos do
terceiro classificado e a 51 segundos do vencedor, o britânico A. Brownlee (1h45m01s).
18/08/2016 - 16:54
Jorge Miguel Matias
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RUSSOS DO MEDVEDI JUNTAM-SE A SPORTING,
PORTO E BENFICA NO TORNEIO
INTERNACIONAL DE ANDEBOL DE VISEU
zação do Torneio, Viseu acolhe
também mais uma acção de
formação de início de época
para mais de 120 árbitros e
oficiais de mesa que este ano se
reveste de particular importância dada a implementação de

É um dos eventos desportivos mais emblemáticos na programação da Feira de S. Mateus,
e é já também uma das provas
com maior projecção nacional e
internacional. Decorre a 20 e 21
deste mis de Agosto no Pavilhão
Cidade de Viseu, onde vão competir, na XVII edição do Torneio
Internacional de Andebol dc
Viseu, Sporting, F.C. do Porto e
Benfica, a que se junta a formação russa do Chekhovskie
Medvedi que, a exemplo do ano

passado, vai estar na EHF
Champions League.
Organizado pela da Associação de Andebol de Viseu e Federação de Andebol de Portugal,
com o apoio institucional da
Câmara Municipal dc Viseu e
parcerias dc várias empresas da
região, o Torneio constitui, segundo a organização, o primeiro
grande ensaio para a participação das equipas portuguesas
nas competições europeias, depois dos investimentos realiza-

dos com esse objectivo. E é também "urna oportunidade .para os
amantes da modalidade verem
actuar em Viseu os melhores
praticantes nacionais e internacionais", acrescenta Almeida
Henriques, presidente da Autarquia.
Os jogos podem ainda ser
acompanhados através das
transmissões do Porto Canal;
BTV, Sporting TV e ANDEBOL;tv
Em paralelo com a reali-

novas regras.
"Toda esta dinâmica traduz a
boa execução do contratoprograma estabelecido entre a
Câmara Municipal e a Associação de Andebol de Viseu",
assegura Almeida Henriques,
que sublinha também a "importância deste trabalho em rede",
na promoção e dinamização do
desporto no concelho.
Na apresentação do Torneio,
o presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada, reforçou a convicção de
que este é um evento que tem
tudo para promover a modalidade, a cidade e a região, a nível
nacional e internacional. Daí o
"esforço prornocional que está a
ser feito na sua organização",
conclui o dirigente.
No sábado, 20 de Agosto,
defrontam-se Benfica e Chckhovskie Medvedi (15h30), e
Sporting - F.C. Porto ( 1 7h30).
No dia 21, às 15 horas joga-se o
apuramento do 3.° e 4.° classificados, estando a final reservada para as 17h00, seguida do
encerramento e entrega de prémios.
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