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ANDEBOL
MIGUEL NUNES/AM- 

Leões venceram as ultimas duas edições do Torneio de Viseu 

Viseu concentra atenções 
•+ Torneio começa hoje com Spor-
ting, Benfica, Aguas Santas e di - 
namarqueses do GOG 

Arranca hoje, no Pavilhão Cida 
de de Viseu, a 19.' edição do Tor 
neio Internacional de Viseu, ou - 
trora conhecido como São Mateus, 
o tradicional torneio de pré- tem-
porada que serve de preparação 
para a nova época. 

Vencedor das duas últimas edi - 
ções da prova (em 2015 e 2016), o 
campeão nacional Sporting vai 
medir forças com os dinamarque-
ses do GOG (15h). «Para o Torneio 
de Viseu vamos elevar o nível de 
exigência, já que estes jogos são de 
cariz mais experimental. Ainda es 
tamos numa fase de preparação e 
de testes, mas queremos ganhar 
todos os jogos», avisou o técnico 
leonino, Hugo Canela. Nesta pré 
-época o Sporting somou vitórias 
nas partidas com Aguas Santas, IS-
MAI, Belenenses e Boa Hora. 

Com novos treinadores, Benfi-
ca e Águas Santas (17h) lutam por 
um lugar na final de domingo. 

«O nosso objetivo, quando entra 
mos em campo, e sempre ganhar. 
Mas não podemos perder de vista o 
facto de ser um torneio de prepara - 
ção para a época que vem. Quere 
mos ganhar o torneio, porque é sem 
pre importante começar a vencer, 
mas a preparação da equipa é o grau -
de objetivo nesta altura» , salientou 
Alexandre Cavalcanti, o interna 

CALENDÁRIO 

4 Hoje 
Sporting-GOG 15.00 h 
Benfica-Aguas Santas 17.00 h 

4 Amanhã 
logo 3.°/ 4.' lugares 1530 h 
Final 1730h 

cional português do Benfica. Os 
encarnados somaram igualmente 
vitórias nos jogos com Belenenses e 
AC Fafe nesta fase. 

Pelos maiatos, Pedro Cruz sin-
tetizou: «Vai ser um bom teste. E 
uma boa altura para testar a equi-
pa, temos feito muitos jogos de 
preparação e estamos a crescer. O 
Benfica é um candidato ao título e 
vai dar-nos um bom feedback. 
Quanto às ausências [ Luís Frade, 
Gonçalo Vieira e Leonardo Comerlat -
to], são jogadores que dão qualida 
de e combatividade. Fazem falta, 
mas temos jogado sem eles». 

Refira-se que desde 2008 que 
urna equipa estrangeira tem mar-
cado presença em Viseu, inclusive 
em 2013, por altura do Troféu São 
Mateus, em que os encarnados der-
rotaram os espanhóis do Chapela. 

HUGO COSTA 

mais Andebol 

O SELEÇÃO. Os juniores B venceram 
sem dificuldades a Turquia por 40-25 
no Europeu da divisão que decorre 
na Lituánia. Hoje, defrontam a 
Bielorrússia por um lugar na final. 

Final de Guimarães definida 
4  Maiatos do ISMAI e Avanca dis-
cutem hoje a vitória no Quadran-
gular de Verão 

O ISMAI somou a terceira vito-
ria seguida nesta pré temporada 
(tinha ganho a Águas Santas e 
Avanca), desta vez em Guimarães, 
no Torneio Quadrangular de Ve 
rão, batendo o anfitrião Xico Ao 
debol que está de regresso ao 
Andebol 1 - por 36 32 c joga hoje  

a final frente ao Avanca (18h). 
A Artística superiorizou-se ao 

Póvoa (que subiu à 2.' Divisão) por 
36-23, obtendo assim o primeiro 
sucesso após a participação no Tor -
neio de Estarreja. Porém, refira 
se que a formação de Carlos Mar - 

tingo continua desfalcada de vários 
elementos, quatro dos quais pre 
sentes no Mundial de Juniores 13: 
Jenilson Monteiro, Diogo Silva, 
Ruben Ribeiro e Pedro Pires. H. C 
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Andebol
Domingos Nunes
substitui Gabriel no
Arsenal da Devesa

O Arsenal da Devesa já tem um
novo treinador para a sua equipa
de andebol sénior. 
Para substituir Gabriel Oliveira,
que se demitiu da função ale-
gando razões pessoais, o clube
assegurou os serviços do vimara-
nense Domingos Nunes, que es-
tava no Póvoa de Lanhoso, de-
pois de ter passado por vários
clubes da região, como o GD
Francisco de Holanda e as cama-
das de formação do ABC.
O Arsenal da Devesa, lembre-se,
subiu na época passada pela pri-
meira vez ao escalão mais alto
do andebol nacional e volta a
preparar-se para disputar, na
temporada que começa em 
Setembro, a I Divisão Nacional . 

DR

Domingos Nunes
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São Bernardo
apresenta-se
esta tarde
aos sócios

A equipa sénior masculina do
São Bernardo, que está de re-
gresso ao principal escalão na-
cional, depois de na última tem-
porada ter garantido o título na-
cional da 2.ª Divisão e a respec-
tiva promoção, apresenta-se,
hoje, aos seus sócios e simpati-
zantes. O encontro, agendado
para as 18.30 horas, será frente
ao Boa Hora e vai possibilitar
aos adeptos do clube verem em
acção a versão 2017/2018 da
equipa aveirense, que será
orientada por João Alves e que
conta com alguns reforços. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Madeirense continua em grande plano no Europeu. FOTO E HF 

Beatriz Sousa MVP 
no triunfo de Portugal 
A madeirense Beatriz Sousa con- 
quistou ontem o prémio MVP 
(melhorem campo), no triunfo de 
Portugal frente à Turquia (40-25), 
no Campeonato da Europa de 
sub-17 - Divisão B em Andebol, 
que está a decorrer em Klaipeda, 
na Lituânia. 

A jogadora que representa o 
Club Sports Madeira apontou 
nove golos e voltou a rubricar uma 
exibição de grande qualidade. A 
selecção portuguesa conta tam- 

bém com a madeirense Rosa Gon- 
çalves, guarda-redes do Club 
Sports Madeira. Com  a vitória de 
ontem frente à Turquia, a selecção 
lusa continua a liderar o grupo A. 
Hoje, a partir das 13 horas, defron- 
ta a Bielon-ússia, jogo decisivo para 
as contas desta fase, já que os ven- 
cedores de cada grupo garantem 
presença na final da competição, 
marcada para amanhã. Até agora 
Portugal mantém um percurso 
100 por cento vitorioso. 
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©
 D

R

ANDEBOL
BEATRIZ SOUSA FOI A MVP 
NO EUROPEU DE SUB-17

Beatriz Sousa, atleta madei-
rense do CS Madeira, foi a MVP
(Jogadora mais valiosa, ou
simplesmente a melhor em
jogo), no encontro que opôs a
seleção portuguesa à Turquia,
na quarta jornada do Campeo-
nato da Europa de sub-17. A
seleção lusa venceu por 40-25
a Turquia, com a jogadora ma-
deirense a evidenciar-se em
grande plano, fruto de uma
grande exibição, cotando-se
como a melhor jogadora no en-
contro, ajudando a seleção
lusa com a sua qualidade.
Portugal joga hoje novamente,
pelas 13h00, com a formação
da Bielorrúsia, prevendo-se um
grande jogo, entre 1.º e 2.º
classificados, separados por
apenas um ponto, uma vez que
Portugal é líder do grupo com
seis pontos, mais um do que a
Bielorrúsia.
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Torneio Internacional de 
Viseu: Sporting-GOG, 15h00; 
Benfica-Águas Santas 
Milaneza,17h00, a decorrer 
no Pavilhão Cidade de Viseu. 

Mundial 2019 -Qualificação 
- Portugal-Bielorrússia, 18h30, 
Pavilhão Municipal 
Multidesportos Mário Mexia 
(Coimbra). 

Europeus cie Slalom, 
juniores e sub-23, com 
a participação de atletas 
portugueses, a decorrer até 
dia 20, em Hohenlimburg 
(Alemanha). 

Volta a Espanha, com 
a participação de ciclistas 
portugueses -1.3etapa: 
Nimes-Nlmes (CR por equipas), 
na distância de 13,8 km. 
Volta a França do Futuro 
(Tour de l' Avenir), prova 
sub-23 com a participação de 
uma seleção portuguesa, 
a decorrer até dia 27. 

I Liga - 3.a jornada - 
Tondela-Estoril,16h00; V. 
Guimarães-Sporting, 18h15; 
Benfica-Belenenses, 20h30. 

e	 II Liga - 3.a jornada - Braga 
B-Santa Clara, 11h00; 
Famalicão-Benfica B,11h15; 
Covilhã-V.Guimarães13,16h00;  

U. Madeira-Académica,16h00; 
Cova da Piedade-Arouca, 
16h00; Varzim-Gil Vicente, 
16h00; Ac. Viseu-Leixões, 
16h00; Oliveirense-Nacional, 
16h00; FC Porto B-Penafiel, 
16h00. 
Campeonato de Portugal -
Série A - 1.a  Jornada: Minas 
Argozela-Mirandela,17h00. 
Série B: 
Camacha-Sanjoanense,15h30; 
Canelas- Sp. Espinho, 17h00; 
Trofense-Gondomar,17h00. 
Juniores A - l Divisão - Zona 
Norte -1.a Jornada: 
Cesarense- Paços Ferreira; 
Boavista-Moreirense; 
Chaves-Leixões; Braga-V. 
Guimarães; Gil Vicente-Aves; 
FC Porto-Rio Ave. Zona Sul: 
Cova da Piedade-V. Setúbal; 
Naval-Leiria; Real-Estoril; 
Belenenses-Benfica. 
Juniores B - Série C -1a 
Jornada: Pombal-Sintrense; 
Caldas-Sporting; 
Loures-Fundão (16h00). Série 
D: Oeiras-Olhanense; V. 
Setúbal-Benfica (11h00). 
Jogos às 17h00. 

Challenger de Santo 
Domingo (República 
Dominicana), com 
a participação de Gastão Elias, 
a decorrer até dia 20. 

Atacama Rali (Chile), com 
a participação de Paulo 
Gonçalves (motos). 
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Awiebel-18.. Toureio lexemadonal de Visou - 
Sporono-GOG (16), 8entica-Aguas Santas (17) lo-
gos no paviltao Cidade de Viseu 
Tomei. Quadrangular de Verão do filco Andabol - 
Ap 3 " 4 ° classikcados (16). final (18) logos no 
pay Francisco da Holanda 
leasquaeabel - PM-Qualificação Muid1a12019 -
Grupo 0 - POrNgal-134elomisse (18.30 - Multides-
portos Mano Mexia,  Coimbra) 
Fuseholl - Uga Iondela-Estonl (16.), V Guanaraes-
Sporrong (18 15). Benhca-Belenertses (20 30) 
1.4aPro - Braga B-Sanut Claro (11), Famabcao-
Pienhca 8 (Lus)- Sp ccmnâ-v Citais B (1s), 
U. Maderra-Acadenrca (161 Cova Piedade-Arcua 
(16). Vartim-GtIVicente (16). Ac Viseu-Leoa:ias (18). 
Caverense-Narronal (16). F C Porto 8-Penatiel (16) 

Cangam= d. PocTuDal Faie) - Sêne A - Mi-
nas Argozeki-Mirandea (17). Sane 8 - Canelas 
2010-Sp. Espinho (17), Trotense-Gonclomar 07), 
Camacha-Sanroanense (15 30) 
Junkues A -1' DhAsSo CL' Fase) - Zona Norte - F 
C Porto-Ro Ave, Gil Vicente-Aves, Braga- V Guima-
rães. Chaves-LexOes, Cesaiense-P Ferreira, Boa-
dsta-Moreirense Zona Sul - Belenense-8enFica 
Reak-Eszonl, Cova Piedade-V Setúbal, Naval-U lei-
na logos as 17 horas.  
Mofam' B CL. Fase) - Sem C - Loures-k Ftnclilo 
(16), Sp Pomoai-Sntrense (17), Canas-Sporting 
(17 - Campo Mata) Sane 0 - V Setubal-Benhca (11). 
°eras- Olhanense (11) 
A. F. Porto - Taça - Some 1- Goto-Varartares Gata. 
Anntes-0. Sandlnenses Sena 2 - Candal-Padroen-
Se. 01 Douro-Infesta Sene 3 -Matai. idartor-lavien-
se. leça-Pedrouços Sane 4 -Sobrado-S Ra roto 
Sane 5 -Emiesirte-Vilarinrio (0 taça Babo). Folgo-
sa-Tirsense (Min MibetrOs) Serie 6 - Vila 
Baixo-Elanosas Sane 7 - Abados-Paredes. Pelar 
dosa-NunAtvares Sene 8 - Serzedo-Leverense. Ar-
cozen-Gulpdhares (Valadares). Serie 9 - Pasteleira-
Peclioso. Vila FC-Candelo(CD Fernando Pertrosa) 
Serie 10 - Custaras-Desp. Leça 8ain Perafrta-Foz 
Sane 11- BoLgadense-Balasar, Castelo Man-Gcn-
clon Man Série 12 - Allenense-Ataense. Nogue-
rense-Valonguense. Serre 13 - Apareoda-AD 1i:u-
sada Águes Enz-Citaria Sarthrts (CD Frearnunde). 
Sele 14 -Alpendorada-Gins, Rio Moinhos-Vla Caa 
logos as 17 heras 
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ANDEBOL Portugal bateu (40-
25) ontem a Turquia e lidera com 
3 vitórias (6 pontos) o Grupo A 
do Europeu feminino sub-17 
(Divisão B), a decorrer na 
Lituânia. A Seleção joga hoje 
com a Bielorrússia, bastando-lhe 
o empate para disputara final. Se 
perder, jogará pelo bronze. 
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Paulo Pereira quer o 5.°Iugar 

ANDEBOL 

SPORTING E BENFICA 
SÃO CARTÕES DE VISITA 

Sporting-Gdume (DIN) 15hoo 
6 Benfica-Aguas Santas 17h00 

AMANHÃ 

3°/4° classificados 15h30 

EUA marcar° final de pré-tempo -
rada, Sporting e Benlicasão os car - 
tões de visita do Torneio Interna-
cional de Viseu, que se cumpre hoje 
e amanhã no Pavilhão da Cidade. E 
uma prova de prestígio, com os 
campeões nacionais e também de-
tentores do troféu a desafiarem 
hoje os dinamarqueses do Gdume, 
enquanto as águias jogam frente ao 
Águas Santas. 

Hugo Canela, treinador do 
Sporting, estásatisfeito com o tra-
balho da sua equipa, que no próxi-
mo dia 27, em Méda, encontra o 
ABC na final da Supertaça: "Para o 
Torneio de Viseu vamos elevar o 
nível de exigência, já que os jogos 
particulares até agora realizados 
[vitórias ante Águas Santas (40 - 
30), Maia ISMAI (47-29) e Boa 

ÁGUAS SANTAS REGRESSA À 
CIDADE DE VIRIATO, NA PROVA 
QUE CONTA TAMBÉM COM OS 
DINAMARQUESES DO GDUME 

Hora (33-29)] são de cariz mais 
experimental. Estamos numa fase 
de preparação e de testes, mas 
queremos ganhar todos os jogos." 

O novo reforço do Sporting, o 
lateral cubano Pedro Valdés, tam-
bém gostou da dinâmica do grupo: 
"Estou confiante que faremos uma  

boa época para renovar o título", 
disse à Sporting TV. 

Não menos ambicioso está o 
Benfica, que se apresenta renova-
do sob a batuta do treinador Carlos 
Resende. O lateralAlexandre Ca-
valcanti traçou os objetivos da 
equipa: "Temos trabalhado bem 
nestas duas primeiras semanas e 
meia, a equipa está motivada e 
bem entrosada. Este torneio vai 
servir, também, para que nos co- 

nheçamos um pouco melhor uns 
aos outros, até porque temos mui-
tos jogadores novos", considerou 
o internacional em declarações ao 
site oficial do clube. 

Sobre os adversários, Cavalcan-
ti diz "conhecer bem Sporting e 
Águas Santas", e que um dos obje-
tivos é arrecadar o primeiro troféu 
da temporada: " Queremos ga-
nhar o torneio, porque é sempre 
importante começar a vencer, 

Prova de prestígio 
e com formação 
O presidente da Associação de 
Viseu, Joaquim Escada, desta-
cou as virtudes daquele que é o 
mais prestigiado torneio de pré-
temporada no país: "Tem gran-
de projeção para a região, com al-
gumas das melhores equipas na-
cionais e uma dinamarquesa. 
Também é um evento para Viseu 
promover produtos de excelên-
cia. Vamos ainda ter um seminá-
rio de formação de início de épo-
ca para os quadros de arbitra-
gem e um seminário técnico", 
com os treinadores Hugo Canela 
(Sporting), Carlos Resende (Ben-
fica), Rolando Freitas (Á. Santas) 
e Nicolej Krickau (Gdume). 

mas a preparação da equipa tam-
bém é um grande objetivo." 

Já o treinador Rolando Freitas 
manifestou-se feliz por o Águas 
Santas voltar a ser convidado para 
Viseu: "É um torneio de elevado 
nivele vamos tudo fazer pela vitó-
ria. Começamos com o Benfica, 
uma equipa reestruturada e que 
quer lutar pelo título. Mas acredi - 
tamos que podemos vencer qual-
quer adversário." o 

19.a edição do Torneio 
Internacional de Viseu 
(hoje e amanhã) marca o 
final da pré-temporada 

ALEXANDRE REIS 

PAULO PEREIRA E O JOGO NO MUNDIAL DE SUB-19 COM A RÚSSIA 

"A equipa está muito espremida" 
Portugal já conseguiu o objetivo 

no Mundial da Geórgia em sub -19, 
ao atingir os quartos-de-final e fi-
car entre os oito melhores . Mas o 5° 
lugar ainda é possível, defrontando 
hoje a Rússia, uma equipa forte e a 
quem o selecionador nacional, 
Paulo Pereira, quer vencer. 

"É uma questão de prestígio e 
orgulho ficarmos no melhor lugar 
possível. A Rússia tem uma equipa 
forte e mais madura que a nossa, 
para além de terem a hipótese de  

rodar mais o banco que nós. Mas 
tudo vamos fazer para ganhar. " 

O treinador espera que o dia de 
descanso tenha feito bem ao gru-
po, a precisar de retemperar as 
forças depois do desaire com a po-
derosa França, que afastou Portu-
gal da luta pelas medalhas: "Te-
mos jogado muito limitados e a 
equipa está muito espremida. De-
pois do azar de André Gomes [foi 
operado com uma fratura na tí-
bia], Oleksandr Nekrushets tem  

tido problemas intestinais que o 
deixaram muito fraco. Sem dois 
laterais, há jogadores como Luís 
Frade, Genilson Monteiro, Ruben 
Ribeiro e Leonel Fernandes que 
têm jogado, praticamente, os 60 
minutos. Se fosse um jogo por se -
mana, não era nada de mais. Mas a 
este ritmo competitivo está a ser 
complicado", considerou Paulo 
Pereira. Na luta pelo 5° lugar tam-
bém estão Suécia e Japão, que jo-
gam entresi. o A.R. 
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