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ANDEBOL
Portugal vence em sub-18
A Seleção sub-18 venceu a Roménia
por 32-31, na ronda intermédia do
Europeu, que decorre até domingo na
Croácia. Portugal joga amanhã com a
Hungria na luta pelo 9.° lugar.
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20.ª edição comemorada
com “grande espectáculo”
Fim-de-semana Sporting, Benfica, Chekhovskie Medvedi (Rússia) e Chambéry
(França) competem no Pavilhão Cidade de Viseu. Joaquim Escada, presidente
da Associação de Andebol de Viseu, perspectiva mais um torneio de sucesso
ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

Andebol
Torneio Internacional Viseu

André Antunes Pereira
No ano em que assinala a sua
20.ª edição, o Torneio Internacional de Andebol de Viseu
promete, este fim-de-semana,
mais um grande espectáculo
da modalidade. O Pavilhão Cidade de Viseu volta a ser palco
de um dos mais conceituados
torneios de pré-época, disputado pelas equipas de Sporting,
Benfica, Chekhovskie Medvedi
(Rússia) e Chambéry (França).
Joaquim Escada, presidente
da Associação de Andebol de
Viseu e membro da Federação
de Andebol de Portugal, entidades organizadoras do torneio, assumiu em declarações
ao Diário de Viseu que esta 20.ª
edição “é um número redondo
e significativo”, explicando que
“tudo foi preparado para ser
um torneio de promoção da
modalidade, da região e dos
produtos que a marcam, nomeadamente o vinho do Dão”,
não esquecendo “as empresas

Sporting e Benfica regressam ao conceituado torneio viseense

e patrocinadores associados a
este grande evento, bem como
o importante apoio da Câmara
Municipal de Viseu”.
“Cartaz” de luxo
Em termos desportivos, Joaquim Escada não tem dúvidas
de que o torneio vai proporcionar “um grande espectáculo”, face à presença de
“grandes equipas do mundo
do andebol”. Sporting e Benfica
(campeão e vice-campeão nacional, respectivamente) são,

na opinião do responsável,
equipas de “gabarito internacional”, às quais se juntam dois
conjuntos estrangeiros.
Os russos do Chekhovskie
Medvedi participam pela segunda vez no torneio e chegam a Viseu como “vencedores do campeonato e da taça”
no seu país, orientados por
“um grande nome do treino”,
Vladimir Maksimov.
De França chega um estreante no torneio viseense, o
Chambéry, “habituada a lutar

pelos primeiros lugares no
campeonato francês”, resume
Joaquim Escada.
O responsável explica que
“todas as condições reunidas
para um torneio de promoção
do desporto e da modalidade”,
a cerca de uma semana da Supertaça (entre Sporting e Benfica) e a 15 dias do início do
campeonato português.
Joaquim Escada apela “a que
o público encha o Pavilhão Cidade de Viseu”, sublinhando a
que “além dos jogos haverá vários projectos de animação”.
destacando ainda a realização
de uma formação para treinadores com os técnicos das
quatro equipas participantes
no torneio e a primeira concentração da época para a arbitragem portuguesa. |

PROGRAMA
Sábado (meias-finais)
Sporting-Cambéry
Benfica-C. Medvedi

16h00
18h00

Domingo
Atribuição 3.º/4.º lugares
Final

15h00
17h00
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5566 16 DE AGOSTO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,75 €

Detido por agredir mulher
com faca da cozinha
Tarouca | P9

Lusitano FC vai ter equipa de
futebol feminino sénior Desporto | P14

150 MIL PESSOAS VISITARAM
FEIRA NOS PRIMEIROS 4 DIAS
Organização da Feira de São Mateus registou 150 mil entradas. Primeiro domingo franco bateu recorde com 64 mil

Página 20
JOSÉ FONSECA

Festa do Mel
marcada pelo pior
ano de produção
Caramulo | P11

Feira do Vinho do
Dão de Nelas vai
durar quatro dias
No final deste mês | P9

Prova internacional
disputa-se este
fim-de-semana
Andebol | P15

Hoje
com o
seu jornal

Inauguradas obrasl
no acesso a Coimbrõesl
Investimento de 800 mil euros melhorou principal acesso ao Parque Industrial de Coimbrões Pág. 5
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tome nota
HOJE
APRESENTAÇÃO
MEIA-MARATONA
Feira de São Mateus
17h00
Apresentação da Meia-Maratona ‘Running Wonders Viseu’, que terá lugar durante a
Festa das Vindimas, em Setembro, realiza-se no recinto
da feira.

CONCERTO DE
RICHIE CAMPBELL
Feira de São Mateus
22h00
Richie Campbell sobe ao
palco principal da feira para
animar o público. Cinco anos
após a sua última actuação
em Viseu, o artista regressa
para cantar êxitos como
‘That’s How We Roll’, ‘Best
Friend’ e ‘Love is an Addiction’.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
18h00
Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Grupo de Cantares de Boa
Aldeia, seguido pelo Rancho
Folclórico de Moure de Madalena.

CONCERTO DAS
GOLDEN SLUMBERS
Feira de São Mateus
22h00
As Golden Slumbers sobem
ao palco da feira para um espectáculo de música ‘indie’.

SUNNY DAYS
SUMMER NIGHTS
NB Club
23h45
As Master’s Sisters animam o
público na noite que tem
como tema ‘Sunny Days,
Summer Nights’.

AMANHÃ
SUNSET
Farminhão
16h10
Nas piscinas de Farminhão
realiza-se uma sunset party.

FRIDAY NIGHT OUT
Ice Club
23h45
‘Friday Night Out’ é o lema
para uma noite que tem
Bryan Wilson como convidado.

PRÓXIMOS DIAS
ROTEIROS
JOSÉ COELHO
Rossio
Sábado, 9h00
Realização do primeiro Roteiro José Coelho. Os participantes irão explorar o megalitismo da região, através da
visita aos monumentos de
Mamaltar de Vale de Fachas
(Rio de Loba) e Anta Maior
de Pedralta (Côta), que o investigador descobriu e estudou no início do século XX.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
Sábado, 18h00
No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Rancho
Folclórico de Gumirães e o
Rancho Folclórico de Pereiras de Bodiosa. O objectivo é
aproximar a população do
folclore e das suas tradições
populares.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
18h00
Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Grupo Folclórico ‘Leões da
Beira’, seguido pelos Zés Pereiras ‘Os Maravilhas’.

TORNEIO
DE ANDEBOL
Pavilhão Cidade
de Viseu
Sábado, 18h00
Arranque da 20.ª edição do
Torneio Internacional de An-

debol de Viseu, organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal e pela Associação de Andebol de Viseu,
com o apoio do Município
de Viseu.

ELEIÇÃO
MISS VISEU
Factor C
Sábado, 21h30
Eleição da Miss Viseu. O
evento conta com as presenças da Miss Viseu 2017, da
Miss Queen Portugal 2017 e
da Miss Earth Brasil 2014. A
animação está a cargo do dj
CanisLupus e do duo Livro
Aberto.

CONCERTO
DE ANA MOURA
Feira de São Mateus
Sábado, 22h00
A fadista Ana Moura sobe ao
palco principal da feira para
um espectáculo que se espera memorável. Êxitos do
álbum ‘Desfado’ - o disco
mais vendido em Portugal
na última década - e de
‘Moura’, o sexto álbum da artista e directamente galardoado com o Disco de Ouro,
marcarão o concerto em Viseu.

FAZ GOSTOSO
Ice Club
Sábado, 23h45
‘Faz gostoso’ é a proposta da
discoteca para esta noite que
conta com a presença de No
Maka.

ESPECTÁCULO
RUCA E AMIGOS
Feira de São Mateus
Domingo, 10h00
O espectáculo do ‘Ruca’
sobe ao palco principal da
feira. O público é convidado
a conhecer, cumprimentar e
tirar fotografias com os seus
personagens favoritos. No
dia do espectáculo as bilheteiras encontrar-se-ão encerradas, por isso, todos os bilhetes devem ser adquiridos
previamente.

DANÇANDO
NO MUSEU
Museu Nacional
Grão Vasco
Domingo, 16h00
O Jardim da Alma e o Centro
Kailas, em parceria com o
Museu Nacional Grão Vasco,
convidam para uma oficina
de danças circulares sagradas nos claustros.

ROTA DA
CARQUEJA
Barreiros
Domingo, 17h30
No âmbito do projecto Percursos Activos realiza-se
uma caminhada pela Rota
da Carqueja. A concentração
é feita às 17h00, no Largo da
Carvalha. A distância do percurso é de 3,65 quilómetros.

VISEUFOLK
Feira de São Mateus
Domingo, 18h00
No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Rancho
Folclórico ‘As Cabacinhas’ de
Santiago e o Rancho Folclórico de Orgens.

CONCURSO DOS
VESTIDOS DE CHITA
Feira de São Mateus
Sábado, 21h30
O Concurso dos Vestidos de
Chita na Feira de São Mateus
conta este ano com Filomena Cautela como apresentadora. A banda sonora
será do Homem dos 7 Instrumentos, projecto de Tozé
Santos, vocalista dos
Per7ume. A entrada na Feira
de São Mateus é gratuita
para ver a passerelle repleta
de criações de profissionais e
amadores que
reinterpretam os tecidos tradicionais.
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Andebol

Sporting e Benfica
no Torneio
de S. Mateus
O tradicional torneio de S. Mateus em andebol,
disputa-se nos dias 18 e 19 de agosto, em Viseu,
e este ano contará com a participação do campeão nacional, Sporting, e do vice-campeão, Benfica, a quem se juntam o Chekhovski Medvedi
(Rússia) e o Chambéry SMB Handball (França).
Trata-se da 20.ª edição da prova, que é da responsabilidade da Associação de Andebol de Viseu e
da Federação de Andebol de Portugal.
O torneio realiza-se no Pavilhão Cidade de
Viseu e a entrada do público é livre.
A TVI24 transmite, em direto, o jogo entre o
Sporting CP e os franceses do Chambéry SMB
Handball no sábado, às 16h00; no domingo, a
final, às 17h00.
No sábado, jogam Sporting-Chambéry (16h00)
e Benfica-Chekhovski Medvedi (18h00). No domingo, o jogo para o terceiro lugar inicia-se às
15h00 e as 17h00 começa a final.
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GUILHERME TAVARES
ambicioso e "preparado"
para 'aventura' no Benfica
Com apenas 16 anos, o jovem madeirense Guilherme Tavares irá representar as cores do
Benfica, no escalão de juvenis. Diz-se "preparado" para o desafio, querendo triunfar com
onovo emblema, num grande desafio na sua (ainda) curta carreira.
A\ [3:_
Sara Teixeira
sara.teixeira@jm-madeira.pt

/
um sonho tornado realidade. Guilherme Tavares,
está de 'malas feitas' para
Lisboa, onde vai representar o Benfica, em juvenis. Com viagem marcada
rumo à capital de Portugal, no
próximo dia 26, o jovem madeirense encara com optimismo a mudança na sua ainda
curta carreira.
Guilherme Tavares tem apenas 16 anos, pratica a modalidade de andebol há três. Representou, anteriormente, o
Clube Escola da Levada, onde
jogou até a época passada. O
jogador madeirense, que joga
nas posições de ponta e lateral
direito, está prestes a dar o
salto na sua carreira.

A nível de expectativas para esta
nova aventura. Guilherme mostra
vontade no sentido de que tudo
"corra bem e que fique muitos
anos no Benfica", deseja a mais
recente aquisição da equipa 'encarnada'.
Relativamente aos objetivos que
norteiam esta mudança de emblema, o novo reforço benfiquista
afirma que, no imediato, gostaria
de "evoluir muito e melhorar a
todos os níveis", ambicionando
"ser campeão nacional".
Perspetiva também a
vontade de continuar
a representar as cores
portuguesas, trabalhando para merecer
"a confiança dos técnicos da federação", lutando para "ser de
novo chamado para
a seleção nacional". A ambição
que denota e o
empenho, são ingredientes que o
caracterizam, con-

forme foi possível perceber na
conversa com o JM.
Já a longo prazo, Guilherme Tavares confidencia que tem "o sonho
de jogar numa das maiores equipas
do mundo e de ser cada vez melhor", tendo também presente que
"só com muito trabalho e persistência" é que lá chegará. Mas, admitiu também, que representar o
Benfica em tão tenra idade, é já
um "sonho tornado realidade". Indica ainda que os seus ídolos do
mundo do andebol, são a nível nacional, André Gomes
do Futebol Clube do Porto, e no plano internacional, Dika Mem do
Barcelona.
A nível familiar, o jovem Guilherme salienta a compreensão dos seus entes
queri-

dos, garantindo ainda que "sempre
me apoiaram em todas as decisões
e estão felizes e ansiosos com esta
nova etapa".
Não obstante do seu percurso
desportivo, com 16 anos, Guilherme sustenta que quer prosseguir
com os seus estudos, tentando
"conciliar a vida académica com
a desportiva", pois tem consciência que as carreiras dos andebolistas são curtas e financeiramente
podem não dar as garantias desejadas.
Para finalizar, o jovem madeirense não esqueceu os agradecimentos. Agradeceu, por isso, aos
que se responsabilizaram pela
sua formação desportiva, referindo especialmente a professora
Helena Mendes e Diogo Alves.
Aproveitou ainda para agradecer
ao dirigente do clube, André Mendonça, terminando, ainda com
`juras de amor eterno' ao
clube que o formou, fazendo alusão ao lema:
`Uma vez Levada, para
sempre Levada'.

Encaro com grande
responsabilidade este
novo desafio.
Estão todos
a apoiar-me, família,
treinadores e quero
por isso dar
o meu melhor.
•
Estou preparado.
Quero adaptar-me
rapidamente à equipa
e ser campeão
nacional pelo Benfica.
•
Este ingresso
no Benfica é um
sonho tornado
realidade.
•

B.I.
Nome: GUILHERME SILVA TAVARES
Idade: 16 ANOS
Altura: 1,93 METROS
Peso: 87 KG
Posição: LATERAL DIREITO E PONTA DIREITO
Clube atual: SL BENFICA
Clube anterior: CLUBE ESCOLA DA LEVADA

Ir à seleção
com mais frequência
é também
uma meta que
quero atingir.
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SONHO
CONCRETIZADO

Guilherme
Tavares,
andebolista de 16
anos, parte para
uma nova
aventura em
Lisboa, ao serviço
do Benfica. Depois
de três épocas no
Clube Escola da
Levada, o jovem
madeirense diz ter
concretizado um
sonho e quer
evoluir como
atleta. Ser
chamado mais
vezes à seleção e
ser campeão
nacional são
objetivos bem
vincados.
pág. 35
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Seleção sub-18 bate
Roménia no Europeu
AUGUSTOFERRO

**e A Seleção Nacional masculina de sub-18 bateu a Roménia, por 32-31, em jogo do
Europeu deste escalão, que se
disputa na Croácia, e no qual
vai lutar pelo nono lugar.
Os jovens lusos terminaram
o primeiro tempo a vencer,
por 18-16. "Entrámos muito
bem, mas acabámosporcometer algumas falhas, o que permitiu à Roménia conquistar a
liderança no segundo tempo.

Fomos muito determinados e
conseguimos a vitória. Foi
uma vitória sofrida, mas muito merecida" concluiu João
Varejão, o responsável técnico
da seleção.
O melhor jogador do encontro foi Martim Costa, que vai
mudar da formação do FC Porto para os seniores do FC Gaia
e marcou dez golos. Portugal
defronta amanhã a Hungria,
tendo ainda Noruega e a Eslovénia na luta pelo nono lugar.
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ANDEBOL

FC Porto e Benfica
afinam a vencer
Dragões derrotaram
o CSM Bucareste e
os encarnados o
Belenenses em
jogos de preparação
••• FC Porto e Benfica realizaram ontem mais um jogo de
preparação para a época que se
avizinha.Os dragões, numencontro que teve lugar no Pavilhão Municipal de Estarreja,
levaram de vencida, por 29-22,
a formação do CSM Bucareste,
este ano orientada pelo técnico Paulojorge Pereira, que acumula o cargo com a função de
selecionador português.
O Benfica, por seu turno,
numjogo-treino que decorreu
à porta fechada no Pavilhão
n.° 2 da Luz, voltou a ter como
adversário o Belenenses e
triunfou por 32-28, depois de
já ter saído para o intervalo a
vencer, por 16-15.
O FC Porto já leva três jogos,
tendo nos dois primeiros, disputados no contexto do Torneio Internacional de Vila
Nova de Gaia, derrotado os

holandeses do Hellas Den
Haag, por 40-16, e os espanhóis do BM Nava, por 29-22.
O Benfica foi derrotado no
jogo de apresentação pela formação francesa vice-campeã
europeia do Nantes, por 29-31,
e depois derrotou o Belenenses, por 34-32, e o Boa-Hora,
por 30-22.
Recorde-se que o Nacional
de andebol começa no próximo dia 29, num jogo em que o
FC Porto recebe o Madeira
SAD.

NÚMERO

A média de golos marcados
por jogo, tanto pelo FC
Porto como pelo Benfica,
nos encontros de
preparação realizados
até ontem

Ivan De} Val /GlobalImagens
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AN DEBOL. A Seleção Nacional
sub-18 masculina bateu ontem a
Roménia, por 3-231,
assegurando desse modo a
disputa do T> lugar no
Campeonato da Europa. Com
este resultado, Portugal já
garantiu a presença nos
Europeus sul) 18 e sub.- 20 em
2020. A Seleção defronta
amanhã a Hungria.
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PLANTEL PARA 2018/19

BELENENSES APRESENTA-SE

JOGADOR

Aposta na continuidade
Na apresentação do plantei
para a nova temporada, o Belenen
ses mostrou --se confiante em atin gir os objetivos, que passam por
chegar ao Grupo A do campeonato.
O facto de ter mantido praticamen te todo o plantei é um aspeto funda mental, como explica o treinador
João Florencio.
"Estamos focados num projeto
de continuidade que esperamos e
acreditamos que seja mantido por
muitos anos. Pela nossa parte, o

grupo responderá com muito tra
honest idade e seriedade, e
conta também com o forte apoio
dos nossos adeptos. Em casa, que remos uma bancada cheia e tem de
nos ajudar a vencer", afirmou o
t reinador dos azuis, que contacom
seis caras novas [ver quadro].
Num jogo de preparação para a
nova época, o Belenenses perdeu
ontem com o Benfica, por 32-28,
na Luz. A estreia dos azuis no cam
. neonato é a 1 de setembro. n •

•

GRUPO. Plantei para a nova época no Estádio do Restelo

PO9L.A0 Clube Ant

M.Moreira (POR) GR
Belenenses
J. Esteves (POR) GR
Éelenenses
R. Franzim (BRA) GR S.Caeteno(BRA)
N.Santos (POR) PD
Belenenses
B.Moreira (POR) Pivã Madeira SAD
F. Madurara (POR) 1E
Belenenses
P.Sequeira (POR) PL
Boa Hora
F.Pinho (POR)
PE
Belenenses
T.Serrão (POR) Uni.
Sporting
R.Barrao (POR) P1
Benavente
D.Domingos (POR) PI
Belenenses
N.Roque (POR) Cent. Chartes (FRA)
Belenenses
F. Semedo (POR) PL
J. Ferreira (POR) P1
Belenenses
R. Silva (POR)
Cent. Belenenses
R.Gomes (POR) PE
Belenenses
N.Pina (POR)
Univ.
Belenenses
PE
Benfica
T.Ferro (POR)
Tr: loao Floréncio (POR}
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ANDEBOL

"Tenho de aprender
rapidamente a língua"
O ex-leão Pedro Portela
conta como estão ser
os primeiros tempos nos
franceses do Tremblay
MARCO MARTINS. PARIS

EI Aos 28 anos, Pedro Portela saiu
do 'seu' Sporting de sempre para
cumprir o sonho de jogar numa das
mais importantes ligas europeias,
mostrando-se entusiasmado com
o desafio que tem pela frente ao serviços dos franceSes do Tremblay.
"A adaptação está a correr bem.
As pessoas receberam- me bem,
gosto do clube. Agora é desfrutar
do campeonato e adaptar-me o
mais rápido possível. Tenho é de
falar a língua para estar mais à
vontade com os meus colegas. A
lfrigua é a grande dificuldade, porque durante um jogo quero dizer
alguma coisa e não consigo, é

"AGRADEÇO TUDO AO SPORTING
MAS QUERIA JOGAR NUMA UGA
SUPERIOR. ADAPTAÇÃO ESTÁ
A CORRER BEM", DIZ A RECORD

complicado. Vou tentar aprender
rápido para comunicar melhor
com os meus colegas", contou Pedro Portela a Record, explicando
porque decidiu sair dos leões após
a conquista do bicampeonato. "O
que me fez decidir por esta saída
foi a ambição de jogar no estrangeiro, de querer jogar numa liga
superior, e vi no Tremblay essa
oportunidade. Quero seguir unia
carreira internacional. A minha

HOMENAGEM. Pedro Portela só conheceu o Sporting como profissional

saída foi apenas para poder jogar
numa liga como a francesa. Estou
feliz por estar aqui e aproveitar
esta oportunidade que o Tremblay
me deu. Ganhei tudo o que podia
ganhar em Portugal. Não pensei
duas vezes e avisei o Sporting, que
sabia desde muito cedo que gostava de jogar no estrangeiro. Estou
orgulhoso por ter passado pelo
Sporting. Agradeço ao clube por
todos estes lindos anos que passei
lá. Agora é uma nova etapa e quero
fazer coisas boas aqui", sublinhou
ponta português. o

Pré-temporada mais física e exigente
Sobre o que tem encontrado na
formação francesa, Pedro Portela identifica as principais diferenças."Cada equipa tem a sua
maneira de preparar uma temporada. Mas em relação ao que
estava habituado, esta é uma
pré-temporada mais exigente.
Agora é continuar esta preparação para poder estar na melhor
forma física para o início do
campeonato", comentou o inter-

nacional português, que ainda
não esquece a eliminação da Seleção Nacional no playoff de
acesso ao Mundial. "Ficámos
muito tristes, mas acho que a deceção tem de passar porque temos outros objetivos como o
Campeonato da Europa. Não podemos ficar agarrados a isso. Temos de seguir em frente e transformar isso numa motivação
para melhorar", analisou.
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ANDEBOL o Sporting venceu
o Boa Hora, por 35 - 21, num
encontro de preparação. Os
leões voltam a entrar em acãó
este fim de semana, no Torneio
Internacional de Viseu.
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