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Águas Santas, SL Benfica, Sporting CP e GOG no XIX Torneio Internacional de Viseu

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

07-07-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=28dec6a1

Nos dias 19 e 20 de Agosto.
O XIX Torneio Internacional de Andebol de Viseu realizar-se-à a 19 e 20 de Agosto de 2017 no
Pavilhão Cidade de Viseu.
A organização é da responsabilidade da Associação de Andebol de Viseu e Federação de Andebol de
Portugal.
Águas Santas Milaneza, SL Benfica, Sporting CP e GOG são as quatro equipas participantes no
Torneio. Os jogos disputam-se no sistema de eliminatórias (meias-finais, apuramento do 3º e 4º
classificados e final).
O horário dos jogos será definido posteriormente, sendo que o Sporting enfrentará o GOG e o Águas
Santas Milaneza jogará com o SL Benfica.
Publicado em quinta, 6 de julho de 2017
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Portugal volta a subir no ranking masculino da EHF

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

07-07-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75ffd569

Portugal subiu mais um posição no ranking da EHF (10º para 9º ) e mantém os quatro clubes
masculinos nas competições europeias.
A EHF (Federação Europeia de Andebol) já deu a conhecer o ranking das competições europeias para
2018/2019, documento base para a distribuição dos clubes pelas diversas competições europeias, no
masculino e feminino.
No que diz respeito ao masculino, Portugal voltou a melhorar em relação à época anterior e passou de
10º para 9º lugar, num ranking liderado pela Alemanha (1º), Espanha (2º) e Hungria (3º).
Recorde-se que o Sporting CP sucedeu ao ABC Braga /UMinho na conquista da Challenge Cup, na
presente época desportiva. Assim, Portugal mantém quatro equipas masculinas nas provas da EHF na época 2018/2019, Portugal terá um clube na Champions League, dois na EHF Cup e um na
Challenge Cup.
No que diz respeito aos femininos, Portugal mantém-se no 24º lugar, garantindo na época 2018/2019
quatro representantes nas competições europeias - um na Champions League, um na EHF Cup e dois
na Challenge Cup.
Recorde-se que para a elaboração do rankin g agora divulgado, e que pode ser consultado em anexo,
foram considerados os resultados obtidos nas provas europeias durante as temporadas de 2014/15;
2015/16 e 2016/17.
Publicado em quinta, 6 de julho de 2017
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Leões e águias
vão jogar em Viseu
-> Além do campeão e do vencedor da Supertaça, o torneio conta com Águas Santas e GOG
A 19.' edição do Torneio Internacional de
Viseu leva a esta cidade o campeão
nacional Sporting, o vencedor da
Supertaça, Benfica, o Águas Santas e os
dinamarqueses do GOG. As meias-finais,
ainda sem horários, realizam-se no dia 19
de agosto, com os leões a defrontarem
os nórdicos, enquanto as águias medem
forças com os maiatos, estando a grande
final marcada para o dia seguinte, assim
como o encontro dos 3.° e 4.° lugares.
O Sporting venceu este torneio na época
passada, depois de derrotar o Benfica na
final, por 25-22, conquistando assim o
quadrangular pelo segundo ano
consecutivo!
H. C.
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ANDEBOL

Árbitros poderão
ir ao Europeu
Dupla madeirense é uma das
14 pré-escolhidas para arbitrar
campeonato de 2018, na Croácia
A dupla de arbitragem madeirense Duarte
Santos/Ricardo Fonseca é uma das 14
pré-escolhidas para o Europeu de 2018,
que se realiza de 12 a 28 de janeiro, na
Croácia. Destas 14, duas ficarão de fora
após o seminário preparatório agendado
para finais de agosto. Depois de terem
sido a melhor portuguesa, de acordo com
a classificação divulgada pelo Conselho
de Arbitragem, presidido por António
Marreiros, a dupla da Madeira terá a
companhia, no seminário de Viena das
melhores duplas europeias, provenientes
da Bielorrússia, Croácia, Rep. Checa,
Dinamarca, Espanha, França, Alemanha,
Letónia, Lituânia, Macedónia, Roménia,
Rússia e Suíça. O Europeu da Croácia
realiza-se nas cidades de Zagreb, Porec,
Split e Varazdin e integra 16 seleções
pela última vez, pois em 2020 o
Campeonato da Europa será alargado a
H.C.
24 formações.
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Miguel Baptista troca
Artística de Avanca pelos
franceses do Chartres
Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
MUDANÇA Miguel Baptista,
lateral direito que representava
a equipa sénior da Artística de
Avanca, vai jogar, na próxima
época, pelos franceses o Chartres, clube que milita na Segunda Divisão de França.
Depois ter chegado ao clube
avancanense juntamente com
o treinador Carlos Martingo,
oriundo da equipa B do FC
Porto, o jogador internacional
português de 21 anos assinou
contrato com o clube francês
e cumpre, assim, o sonho de
jogar num clube estrangeiro.

Recorde-se que Miguel Baptista foi peça fundamental na
carreira da formação de Avanca, que alcançou o sétimo lugar
na 1.ª Divisão Nacional na época que terminou, participando
ainda na “final four” da Taça de
Portugal, o que motivou a sua
chamada à selecção nacional
A , pela mão do técnico Paulo
Jorge Pereira.
O regresso Miguel Baptista,
ao FC Porto, depois de duas
época emprestasdo à Artística
de Avanca, esteve dado como
certo, mas o jogador acabou
por assinar pelo clube francês,
onde se vai juntar nesta nova
aventura ao lateral Fábio Magalhães e ao guarda-redes Ricardo Candeias. |
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Diana Valente de ouro
em Castelo Branco
Medalhada Judoca da Associação 4Judo Project subiu ao lugar mais alto
do pódio categoria de -57 Kg, regressando melhor maneira à competição
D.R.

Judo
Open de Seniores

AAssociação 4judo Project esteve presente com os judocas
João Gaspar e Diana Valente
na 33.ª Edição da Taça Cidade
de Castelo Branco – Open de
Seniores, que decorreu no último sábado no Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento
de Escolas de Alcains e São Vicente da Beira.
Numa prova a contar para o
“ranking” nacional, e com objectivo de iniciar a sua preparação para o Campeonato Nacional de Seniores, Diana Valente, após três anos sem competir, participou na categoria
de -57 Kg. Com uma excelente
prestação nos combates disputados, a judoca aveirense
acabou por conquistar a medalha de ouro.
João Gaspar, na categoria de
-73 Kg, teve uma boa prestação
e deixou bons apontamentos
para o futuro na competição.
No seu primeiro combate, chegou ao final do tempo regulamentar empatado, mas disputa
do ponto de ouro o aveirense
não conseguiu pontuar pri-

Diana Valente e João Gaspar com o técnico Nuno Vieira

meiro, saindo derrotado num
combate em que foi determinante a experiência do adversário, que conquistou o ouro
nesta categoria.
Nuno Vieira, treinador que
acompanhou os atletas, mostrou-se muito satisfeito com a
prestação dos dois atletas, que
“estiveram muito concentrados e testaram situações de
combate estudadas no treino.
Para a Diana foi importante o
regresso à competição pois necessita de rodar. Mas estou orgulhoso dos atletas, tanto pelos
resultados, como pela de-

monstração de espírito de
equipa. Trabalhamos para ter
resultados, mas acima de tudo
queremos formar bons cidadãos”.
Almoço-convívio junta
família da 4Judo Project
No domingo, a Associação
4JUDO Project/ADREP organizou um animado convívio,
que contou com a presença do
Feirense e onde se juntaram
mais de 80 pessoas com uma
paixão em comum: o Judo. No
Jardim Oudinot, o dia começou bem cedo, com uma di-

vertida aula de zumba liderada
pelo professor Marco Pereira,
a que se seguiu um almoço e
os jogos tradicionais que fizeram a alegria dos mais novos.
Nuno Vieira aproveitou para
agradecer aos pais dos atletas
“a confiança depositada no
nosso projecto”, aos judocas
mais jovens “pelo seu empenho”, aos judocas mais crescidos pela “dedicação e apoio
dado aos mais pequenos, quer
no convívio, como durante o
ano nos torneios e eventos”.
O responsável pela 4Judo
Projecto considerou “positivo”
o balanço desta época que
agora termina, “entre a participação em diversas competições em todos os escalões,
com resultados desportivos, o
aumento de praticantes e o
crescimento do projeto que, na
próxima temporada, irá iniciar
com mais núcleos”.
O próximo evento está marcado já para os próximo dias 15
e 16, com a realização da 3.ª Edição do 4Judo Camp, num fimde-semana desportivo, com
Breakdance, Andebol, Judo, entre outras actividades, nomeadamente em piscina. |
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HANDEBOL

Marco Gil assina pelo Belenenses
O madeirense Marco Gil, andebolista de 26 anos que na época passada
vestiu a camisola do Marítimo rubricou contrato de uma temporada
com o Belenenses.
Marco Gil, depois de representar
o Marítimo durante seis épocas e o
Madeira SAD ao longo de 12 temporadas concretiza agora o sonho de
jogar fora da Região, onde vai encontrar Nelson Pina ex-Madeira
SAD que também regressou ao Belenenses clube onde já havia estado.
Na época passada na II Divisão ao
serviço do Marítimo, o madeirense
marcou 111golos em 20 jogos. H.D.P.

A Formar Campeã

lesde 1919

Marco Gil vai jogar no Belenenses na próxima época.
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Ricardo Fonseca e Duarte Santos estão na elite da arbitragem.

Os melhores árbitros
são madeirenses
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
A dupla de árbitros internacionais
madeirenses, formada por Duarte
Santos e Ricardo Fonseca, está de
novo em destaque no andebol português. Os também juízes olímpicos terminaram a época classificados no primeiro lugar do ranking
da arbitragem nacional com 91.50
pontos, seguidos pela também dupla de internacionais, Ivan Caçador
e Eurico Nicolau com 89,83 pontos.
Duarte Santos e Ricardo Fonseca
realizaram uma época de grande
qualidade com destaque para as
nomeações internacionais nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
em 2016 e ainda para a final a qua-

tro da Taça EHF que teve lugar na
Alemanha já este ano. Em termos
internos foram uma das duplas
chamadas para encontros decisivos quer no 'nacional' da I Divisão
em seniores masculinos quer também em femininos.
Refira-se que estes dois árbitros
estão pré nomeados para o Campeonato da Europa de 2018 de
masculinos, que se disputará na
Croácia.
No ranking nacional e ainda na
classificação para o Nível 4, a dupla
madeirense Gonçalo Aveiro/Hugo
Fernandes terminou no 14.° lugar,
somando 81,73 pontos.
Em relação ao `ranking' no nível
3, a dupla Nuno Francisco/Fábio
Perregil ficou no nono lugar.
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OPINIÃO | CARLOS MANGAS

Desporto (e uma cidade)
para APOI(V)AR
ntes de entrar de férias gostaria de realçar a brilhante época realizada por equipas da nossa cidade, com “conqvistas” em modalidades de pavilhão, através do ABC, Hóquei de Braga e SCB.
Também houve eleições no clube mais representativo
da cidade, onde, depois de apurados os resultados, as
regras da democracia determinam que todos estejam,
novamente lado a lado, a apoiar o clube e a exigir que
a direção reeleita cumpra com o programa que foi sufragado e votado pelos sócios.
No próximo ano convém não esquecer também que
Braga vais ser a Capital Europeia do Desporto. E como
desporto não é só futebol, sugiro que além de assistirmos e participarmos nos inúmeros eventos previstos,
continuemos a apoiar os nossos clubes mais representativos. Por mim, vou tentar estar mais presente numa
modalidade que tem sido uma espécie de patinho feio
da nossa cidade. O regresso do Hóquei de Braga à 1.ª divisão merece da parte de todos um empenho acrescido para, pelo menos, enchermos a exígua bancada do
pavilhão das Goladas nos jogos em casa. No Andebol,
apesar da debandada acontecida no ABC, atendendo
aos reforços anunciados e à reconhecida qualidade da
nova equipa técnica, a febre amarela não pode desmobilizar. E, ainda nesta modalidade, quem merece também uma palavra de apreço e apoio na luta pela manutenção na divisão de elite é o Arsenal da Devesa. O
apuramento do SCB para a UEFA Futsal Cup (com Ricardinho no nosso caminho) bem como a saída de jogadores fundamentais, obriga a um esforço acrescido
no reforço da equipa. Espero que a recém eleita direção, para além de estar atenta à imagem internacional
que pode ser projetada com a nossa participação numa competição desta envergadura, não esqueça a formação que, nesta modalidade em concreto, tão maltratada tem sido.
Para a próxima época futebolística, e por forma a
fazer previsões assertivas, tentei contactar os reforços mais falados neste defeso (Bruxo de Fafe, Mestre
Alves, General Nhaga) mas tal revelou-se impossível.
A e-mails não respondem, ou por terem a caixa cheia
ou por receio que a resposta se extravie e, amizade no
facebook, não é possível também pois já atingiram o
número máximo de amigos, onde se contam inúmeros meios de comunicação social nacional. Assim sendo, resta-me ser auto didata e prever com elevada % de
acerto que o VAR (vídeo-árbitro) tão elogiado antes de
ser usado, cause problemas e já tenha a UEFA contra.
Isto porque, a recente Taça das Confederações mostrou não ser o vídeo a definir se é penálti, fora de jogo
ou expulsão, mas sim, mais árbitros que analisando as
imagens continuam, muitas vezes, a decidir mal. Não
estranho, pois basta acompanhar as diferentes opiniões
de ex-árbitros sobre uma mesma jogada, nos desportivos às segundas-feiras, para perceber que tudo irá continuar na mesma, havendo apenas e só, mais culpados.

A
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NDEBOL ISMAI
COM COLOMBIANO
O ISMAI, que vai continuar a
ser orientado por Rui Silva, ao
comando da equipa desde
2015/16, vai reforçar o plantei
com o colombiano Santiago
Mosquera. Um jovem de 19
anos, lateral-esquerdo que
mede 1,93 metros e jogava na
Macedónia no Eurofarm
Rabotnik, equipa onde
atuava o português Sérgio
Barros. Mosquera foi o
primeiro colombiano a jogar
na Europa.—ao.
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TORNEIO
JATEM EQUIPAS
A caminho da 19.2 edição, o
Torneio Internacional de
Viseu já tem equipas
definidas, contando com a
presença de Sporting
(vencedor em 2016), Benfica,
Águas Santas e GOG
(Dinamarca). Quanto ao
alinhamento, nas meiasfinais, a 19 de agosto, os leões
defrontam os nórdicos,
enquanto as águias jogam
com os maiatos. A final está
marcada para o dia seguinte.
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FNENSB MARCO
É REFORCO

Marco Gil (ex-Marítimo) é o
mais recente reforço da
equipa de andebol do
Belenenses, que manterá
João Florêncio como
técnico. O lateral-esquerdo
de 26 anos, atuará pela
primeira vez no continente,
depois de representar o
Marítimo por seis épocas e o
Madeira SAD por 12
temporadas. Esta época,
Marco Gil marcou 111 golos
em 20 jogos oficiais. —az.
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