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ANDEBOL 

«Vai ser um grande desafio!» 
4  Carlos Martingo quer Avanca 
a fazer ainda melhor do que na 
época passada 

As saídas de Pedro Velha (Spor-
ting), Miguel Baptista (Chartrcs, 
via FC Porto), Carlos Santos (IS 
IN.4A1) au Alejandro Carreras (Pon - 
tault) não tiram o sono a Carlos 
Martingo, o treinador que vai guiar 
a Artistica de Avanca em 2017118 
após uma temporada inesquecível, 
com a luta pelo grupo A até às - 
i imas jornadas e a presença na Fi-
nal Four da Taça de Portugal. Entra 
rani oguarda -redes Magno! Suárez 
(Sanjoanense), o lateral direito Dio 
go Silva CISMAI) o extremo-direi-
to Rui leite (Feirense), além dos re-
gressos por empréstimo de 
.ourenço Santos e Paulo Moreira. 

«Não é um recomeço mas uma 
reconstrução, principalmente a 
nível defensivo, mas vamos ter  

uma boa equipa, ainda mais jo 
vem, com elevado valor e vontade 
para altos voos», garantiu° técni-
co. «A política do clube é lançar 
jovens e não ir buscar jogadores 
feitos, muitos jogadores querem vir 
para aqui para se consolidarem». 
Martingo tem receita para um plan-
tei de sucesso: «Num grupo tão 
competitivo como a 1." divisão, não 
se pode ter sei jovens. Gosto de tra-
balhar com jovens ambiciosos mas 

necessária mistura com e.xpe - 
rièneia e aqui existe». Para 2017/18, 
não há dúvidas: «Queremos sem 
pre fazer melhor que na época an-
terior. Vai ser um grande desafio, 
a equipa é nova mas tem enorme 
margem de progressão e é isso que 
nos guia.» Além da sénior, as equi - 
pas juniores e juvenis vão compe-
tir igualmente na 1.' divisão dos 
escalões, algo inédito em .Avanca. 

HUGC 

Muita juventude e perda de pedras basilares não tiram ambição ao técnico Carlos Martingo 
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Sporting-Cocks 
já tem horário 

Leões jogam a hora de almoço 
na qualificação de acesso à Liga 
dos Campeões 

A meia-final entre Sporting e Cocks, 
relativa ao torneio de qualificação de 
acesso ao grupo D da Liga dos Campeões, 
está agendada para as 12 30 horas (horário 
em Portugal continental) em Presov, 
cenário deste quadrangular que junta ainda 
a equipa da casa, os austríacos do Alpla 
Hard. que jogam às 15 horas do dia 2 de 
setembro. No dia seguinte joga-se o 3.`74." 
lugares às 12,30 horas, ao passo que a 
grande final será às 15.05 horas, com o 
vencedor a conseguir apuramento para a 
fase de grupos da Champions. H. C. 
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Portugal vence 
no Europeu de sub-19 

A selecção lusa feminina de 
sub-19 estreou-se a vencer 
ontem no Campeonato da 
Europa de andebol, que se está 
a disputar na Eslovénia. Na 
segunda fase Portugal venceu a 
Sérvia por 25-22 com a 
madeirense Patrícia Morais, do 
Madeira Andebol SAD, a 
apontar dois golos. Hoje há jogo 
frente à Espanha. 
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Muito mais do que um
torneio de pré-temporada
Dias 19 e 20 Sporting, Benfica, Águas Santas e GOG Svendborg (Dinamarca)
integram cartaz competitivo do 19.º Torneio Internacional de Andebol de Viseu

André Antunes Pereira

A cidade de Viseu volta assistir
a um dos mais conceituados
eventos de pré-temporada no
panorama do andebol portu-
guês com o 19.º Torneio Inter-
nacional de Andebol de Viseu
nos dias 19 e 20 deste mês. 

O torneio foi ontem apresen-
tado à comunicação social no
Pavilhão Cidade de Viseu, local
que volta a receber os encon-
tros da competição, que nesta
edição de 2017 apresenta três
clubes portugueses (Sporting,
Benfica e Águas Santas) e um
estrangeiro: o GOG Svendborg,
da Dinamarca.

Guilherme Almeida, verea-
dor do Desporto e Juventude
da Câmara Municipal de Viseu,
abriu a sessão de apresentação
garantindo que “Viseu vai re-
ceber todos os envolvidos
neste torneio com a habitual
hospitalidade, mostrando o
melhor da região”, naquele que
é já um “clássico de início de
época”. “Vamos vibrar neste
pavilhão, receber muitos es-
pectadores e promover a mo-
dalidade e o desporto nesta re-
gião”, assegurou, realçando a
existência de outros eventos
desportivos em Viseu nos me-
ses de Agosto e Setembro
como o 1.º Torneio Internacio-
nal Cidade de Viseu em Futsal
(dias 12 e 13) e a etapa final da
79.ª Volta a Portugal em bici-

cleta (dia 15)
Fernando Albuquerque

(Benfica), Carlos Galambas
(Sporting) e Mário Carvalho
(Água Santas) , representantes
dos três clubes portugueses
que vão estar em competição,
marcaram presença na apre-
sentação do evento e foram
unânimes em destacar a
grande qualidade e prestígio
do torneio, adquirida nas 18
edições anteriores. 

Dia 19 (sábado) o primeiro
jogo (15h00) coloca em campo
o campeão em título Sporting
(actual campeão nacional)
frente aos dinamarqueses do
GOG, seguindo-se o duelo
(17h00) entre Benfica e Águas
Santas. No dia seguinte os ven-
cedores dos dois encontros jo-
gam a final às 17h30, já depois

de atribuídos os 3.º e 4.º luga-
res, a partir das 15h30.

“Muito mais do 
que um torneio”

O presidente da Associação
de Andebol de Viseu, Joaquim
Escada, começou por agrade-
cer aos patrocinadores e par-
ceiros envolvidos na organiza-
ção e divulgação (o Diário de
Viseu é um dos 'media part-
ners') do torneio, admitindo
que este é “um dos melhores
eventos a nacionais e interna-
cionais, muito mais do que um
torneio de pré-temporada”. 

“Temos três das melhores
equipas nacionais e uma
equipa que luta pelo título na
Dinamarca”, explicou Joaquim
Escada, acreditando que esta
edição representa um “salto”

qualitativo e proporciona “um
grande e excelente palco para
Viseu e as suas gentes promo-
verem o que são e aquilo que
de melhor fazem”.

O 19.º Torneio Internacional
de Andebol de Viseu é organi-
zado pela Federação de Ande-
bol de Portugal e Associação
de Andebol de Viseu, com o
apoio da Câmara Municipal de
Viseu. |

Andebol
19.º Torneio Int. Viseu

PROGRAMA

19/08 (sábado)

Sporting-GOG                                    15h00
Benfica-Águas Santas                  17h00

20/08 (domingo)
                                                                                            
3.º/4.º lugar                                              15h30
Final                                                              17h30

Apresentação no Pavilhão Cidade de Viseu com os representantes dos três clubes portugueses 

ANDRÉ ANTUNES PEREIRA

Formações para árbitros e treinadores
ACÇÕES No âmbito do tor-
neio e numa fase inicial da
época a cidade de Viseu recebe
também duas acções de for-
mação, uma destinada a árbi-
tros e outra a treinadores, in-
formou também Joaquim Es-
cada, presidente da Associação
de Andebol de Viseu

Relativamente aos árbitros a
formação destina-se a juízes
de 3.º e 4.º nível, que receberão
as principais orientações para a nova temporada, além da

abordagem à implementação
de novas regras da modali-
dade. 

Para os treinadores, o “Semi-
nário Técnico de Andebol”
reúne como oradores os qua-
tro treinadores das equipas
que participam no torneio –
Carlos Resende (Benfica),
Hugo Canela (Sporting), Ro-
lando Freitas (Águas Santas) e
Nikolej Krickau (GOG) nos
dois dias de competição. A ac-

ção é promovida pela 'Lab
Coach - Sports Intelligence' e
tem como público-alvo os trei-
nadores de andebol, com com-
ponente teórica e prática - esta
inclui a observação dos quatro
encontros que compõem o
programa do torneio.  

A participação vale 3 UC
para revalidação doTítulo Pro-
fissional de Treinador de Des-
porto do Instituto Português
do Desporto e Juventude. |

Organização promove outras
iniciativas ligadas à modalidade 

ANDRÉ ANTUNES PEREIRA
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Associação Gira Sol Azul desenvolveu cinco
workshops para reunir material musical para
servir de suporte à Orquestra 625, que vai
abrir e encerrar a Feira de São Mateus P2

Abertas inscrições
para concurso de
vestidos de chita
Feira de S. Mateus | P3

Queijo Serra 
da Estrela 
cativa japoneses
Celorico da Beira | P8

Viseu recebe 
os melhores 
do andebol  
Torneio Internacional | P11

Orquestra 625 mistura
comunidade com 
músicos profissionais

Feira de Viseul
reforçou-sel
a pensar nosl
emigrantesl

Comerciantes da feira semanal registaram ontem mais movimento e um aumento nas vendas   Página 3

Os municípios de 
Castro Daire,
Penedono e Sátão
publicaram comunica-
dos a pedir à popula-
ção para poupar água.
Os autarcas alertam
para o período de seca
que se está a viver e
que pode ser trágico
Página 6

MUNICÍPIOS PEDEM
POUPANÇA DE ÁGUA
PARA TRAVAR SECA 

FundadorAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5305   2 DE AGOSTO DE 2017   QUARTA-FEIRA   | 0,65 EUROS

Organização realizou vários workshops

Hoje
com o

seu jornal

JOSÉ ALBERTO LOPES

JOSÉ FONSECA
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AYDEB0( ABC EM 
PREOCIPA CANDIDADWrIARA 
O candidato do PS à Cãmara de Braga, Miguel 
Corais, alertou para a necessidade de "uma 
intervenção urgente" da autarquia para 
ajudar o ABC, dando a entender que o 
emblema minhoto está a passar uma grave 
crise e lembrando que o presidente João Luís 
Nogueira se encontra demissionário. Corais 
disse que a desistência da Taça Challenge foi 
"o primeiro sinal de alarme". 

Página 6



A7

  Tiragem: 28982

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 8,71 x 16,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70693041 02-08-2017

Mauro Santos, presidente do Gil Eanes, e Vera Lopes 

Vera Lopes assume 
projeto de retoma 
••• Vera Lopes está de volta 
a Lagos e ao Gil Eanes, o clube 
onde foi bicampeã nacional e 
chegou a internacional, agora 
para assumir a coordenação 
técnica e ocupar-se também 
das juvenis e juniores. Um 
projeto de quatro anos, que, 
no entender de Mauro San-
tos, o presidente, tem por 
objetivo um "regresso ao pas-
sado glorioso" no andebol 
feminino, nomeadamente a 
reativação da equipa sénior. 
"É uma nova aposta, fruto da 
disponibilidade e interesse da 
Vera, com alterações no plano  

de treinos e a promoção da 
imagem do Gil Eanes. Ela tem 
iniciativa e ideias interessan-
tes", vincou o dirigente, en-
quanto a ex-atleta, que jogou 
ainda em Espanha e na Islân-
dia, promete "recolocar o clu-
be no plano de destaque" de 
há meia dúzia de anos. "Gosto 
de novos desafios e, como des-
portista, sei que há muito por 
realizar. Tinha saudades, pas-
sei aqui oito épocas maravi-
lhosas, e agora, com uma es-
truturabem montada, impor-
ta dar continuidade ao traba-
lho de base." —ma 
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TORNEIODEVISEU 
OFICIAL14311EAPRESENTADO 
A 19.a edição do Torneio de Viseu foi ontem 
apresentado, na presença do vereador do 
Desporto da Câmara, António Almeida, do 
presidente da Associação de Viseu, Joaquim 
Escada, e representantes dos clubes nacionais 
presentes. No dia 19, o Sportingdefronta os 
dinamarqueses do GOG (15 h00) e o Benfica o 
Águas Santas (17h00). Afinal (17h30) e atribui-
ção o terceiro lugar (15h 30) são no dia 20. 
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ANDEBOL. Portugal conseguiu 
a primeira vitória no Europeu 
feminino de sub-19, na 
Eslovénia, ao bater a Sérvia por 
25-22, em jogo referente ao 
Grupo 4. A Seleção Nacional 
volta a jogar amanhã frente à 
Espanha. 
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Dérbi em Viseu 
só na final 

O torneio de São Mateus, 
um dos mais emblemáticos 
momentos da pré-temporada 
de andebol, foi ontem apresen-
tado em Viseu e confirmou que 
Benfica e Sporting só podem 
encontrar-se na final, agenda-
da para 20 de agosto. 

Nas meias-finais da compe-
tição, que se realizam no dia 19, 
o Sporting defronta os dina-
marqueses do GOG (com início 
marcado para as 15 horas), ao 
passo que o Benfica tem pela 
frente a formação do Águas 
Santas (às 17 horas). 

Aprova vai realizar-se, como 
é habitual, no Pavilhão Cidade 
de Viseu e a entrada é livre. o 
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