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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A direcção do Liberty Seguros
ABC/UMinho anunciou, ontem,
a renovação de contrato, por
mais uma temporada, do expe-
riente ponta direito David Tava-
res, atleta que foi determinante
na equipa de Carlos Resende, na
temporada passada, na conquista
do lugar no pódio no Campeona-
to Nacional de Andebol.

Contratado no arranque da fase
final da época passada, David
Tavares revelou-se um grande
reforço e trunfo no ABC/UMi-
nho, pelo que o clube bracarense
avançou para a sua renovação,
atendendo à grande ambição de-

monstrada para esta temporada,
onde a equipa de Carlos Resen-
de já assumiu-se como candidata

ao título nacional, conquista da
Taça de Portugal e brilhante
prestação nas provas europeias.

Ponta direito vai continuar mais uma temporada no emblema bracarense

David Tavares renova pelo ABC

DR

David Tavares vai continuar a defender as cores do ABC/UMinho
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Organizado pelo Andebol Clube
de Fafe, com o apoio da câmara
municipal fafense, arranca esta
noite mais um Torneio Cidade
de Fafe de andebol seniores
masculinos. Este ano, para além
do clube anfitrião, a competição
conta com a participação do
Águas Santas, Xico Andebol e
ABC/UMinho, da I Divisão Na-
cional.

No total serão seis encontros

de alto nível de andebol, de hoje
até ao próximo domingo, na luta
pelo troféu 2014, embora o gran-
de objectivo dos participantes é
aproveitarem o torneio, da me-
lhor forma, para fazerem a sua
preparação, tendo em vista as
provas oficiais que se avizi-
nham, sendo que o AC Fafe vai
disputar a II Divisão Nacional
da modalidade esta época.

Os jogos vão ser disputados no
Pavilhão Municipal de Despor-
tos de Fafe, com entrada livre a
todos os adeptos.

O torneio vai-se disputar no
sistema de todos contra todos,
decidindo-se o vencedor pelo
maior número de pontos con-
quistados.  

Programa de jogos do torneio:
HOJE
Águas Santas - Xico (19 horas)
AC Fafe - ABC (21 horas)   
AMANHÃ
ABC - Águas Santas (16 h)
AC Fafe - Xico Andebol (18h)
DOMINGO
Xico Andebol - ABC (16 h)
AC Fafe - Águas Santas (18h).

Torneio Cidade de Fafe
arranca esta noite 
ÁGUAS SANTAS-XICO E AC FAFE-ABC/UMINHO dão, hoje, o tiro de partida
para mais uma edição do Torneio ‘Cidade de Fafe’, em andebol sénior mascu-
lino. Jogos disputam-se no pavilhão municipal e a entrada é livre. 

DR

Equipa do ABC/UMinho mede esta noite forças com o AC Fafe, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal de Fafe
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Torneio Cidade
de Fafe arranca
esta noite com
três equipas
minhotas
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JOGOS Consciente da impor-
tância que tem a modalidade
no concelho de Estarreja, a Ar-
tística de Avanca, um dos clu-
bes mais representativos da re-
gião, vai levar a cabo, amanhã,
a apresentação de todas as suas
equipas aos sócios e simpati-
zantes do clube, numa autên-
tica maratona de partidas de
andebol, que começa às 10 ho-
ras, com a realização do jogo
de iniciados da Artística com
Feirense, sendo que o clube de
Santa Maria da Feira também
vai “testar” as equipas de juve-
nis e de juniores do clube de
Avanca.

Também a equipa de Vetera-
nos de Avanca vai fazer a sua
aparição, para defrontar a equi -
pa Associação Masters Andebol
do Porto, na qual pontificam al-
guns jogadores que represen-
taram os melhores clubes na-
cionais, sendo Carlos Resende
a figura mais sonante.

Para o fim ficará o encontro
da equipa sénior masculina, de
quem muito se espera nesta
época, já que a aposta no re-
gresso 1.ª Divisão Nacional é
grande. O seu jogo de apresen-
tação será frente ao FC Gaia, que
também vai militar na 2.ª Divi-
são - Zona Norte.

Estão, portanto, reunidas as
condições para um dia repleto
de bons jogos, nos quais pode-
rão ser vistos em acção todas
as “caras novas” que o clube re-
crutou para esta época nos vá-
rios escalões.

Juniores disputam 
torneio triangular 

No domingo, o clube de Avan -
ca leva a cabo um torneio trian-
gular destinado ao escalão jú-
nior, que contará, ainda, com a

participação das equipas do IS-
MAI, Águas Santas. O evento
servirá para a formação da Ar-
tística, que é treinada por Tiago
Cunha e que esta época vai dis-
putar o Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão, ganhar ritmo de
jogo. Às 14 horas, a Artística de-
fronta o ISMAI, sendo que, duas
horas mais tarde, o ISMAI joga
com o Águas Santas. O encon-
tro Artística-Águas Santas, que
encerra o torneio, começa às 18
horas.

Como curiosidade, refira-se
que a Artística de Avanca vai es-
trear-se na 1.ª Divisão Nacional,
em casa, precisamente diante
do ISMAI. Ainda na Zona Norte
da prova, o Alavarium, que tam-
bém subiu ao primeiro escalão,
joga em Infesta. O São Bernardo
ficou integrado na Zona Sul e
vai jogar, na ronda inaugural,
frente ao Juv. Lis.AC

Artística de Avanca 
apresenta, amanhã,
todos os seus escalões
Andebol
Formação

PROGRAMA 

Amanhã
10h00: Artística-Feirense
(Iniciados)
12h00: Artística-Feirense
(Juvenis)
15h00: Artística-Feirense
(Juniores)
17h00: Artística-A. Mas-
ters Andebol do Porto
(Veteranos)
19h00:- Artística-FC Gaia
(Seniores) 

Marco Silva integrou a equipa
que garantiu a última subida

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT

Página 5



A6

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,32 x 14,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55476831 29-08-2014

tome nota
“White party celtic beat”
amanhã no Ice Club
A proposto do Ice Club para
amanhã à noite é a “White party
celtic beat”. Os dj’s de serviço
serão Peter Sky e Verylight.

HOJE

Banda na feira

A Banda Musical Progressiva de Vila
Cova à Coelheira actua à noite, às
21h00, na Feira de São Mateus.

Pedro Duvalle actua
n’A Fábrica

O restaurante e bar A Fábrica, junto à
Avenida da Europa. recebe amanhã
à noite a actuação de Pedro Duvalle.

AMANHÃ

Concerto 
de Rita
Guerra 

Rita Guerra ac-
tua, a partir das
22h00, no palco Vi-
riato da Feira de S.

Mateus. A entrada custa 2,50 euros.

Gala do Andebol
no Teatro Viriato

O Teatro Viriato recebe, sábado, a
partir das 21h00, a quarta edição da
Gala do Andebol, organizada pela
Federação de Andebol de Portugal.

DOMINGO

“Dia do Viriato” 
regressa a Viseu

No domingo, uma programação es-
pecial resgata a memória do herói
mítico da Cidade, com iniciativas
para todas as idades. A tradição do
“Dia do Viriato” estará de regresso a
Viseu e à Feira de São Mateus 85
anos depois da sua fundação e 80
anos após a última edição conhe-
cida. Um peddy-paper marca o ar-
ranque da iniciativa.

Torneio de sueca

A Comissão de Obras e de Culto da
Igreja Madre Rita, em Jugueiros, vai
realizar um torneio de sueca solidá-
rio, que terá lugar, a partir das 14h00,
no piso -1 da Igreja/Santuário Madre
Rita, situada junto ao Palácio do
Gelo. 

Santamaria 
na feira franca

Os Santamaria vão animar a noite
Na Feira de São Mateus. O grupo
sobe ao palco Viriato às 22h00. O bi-
lhete custa 2,50 euros.

Lusitano 
recebe Camacha

O Lusitano recebe, pelas 17h00, o
Camacha, em jogo da 2.ª jornada do
Campeonato Nacional de Seniores,
em futebol.

Torneio internacional de andebol
O pavilhão do Inatel vai ser palco, amanhã e domingo, do XVI Torneio
Internacional de Andebol Viseu, que vai contar com a presença do FC
Porto, Benfica e Sporting além dos espanhóis do Real Ademar Léon.
Os jogos estão agendados para as 15h00 e 17h00 , o mesmo suce-
dendo no domingo. As entradas são gratuitas.
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O ABC/UMinho assegu-
rou, ontem, a renovação 
de contrato com o expe-
riente ponta-direita David 
Tavares. De acordo com 
o clube minhoto, as par-
tes acertaram a extensão 
do vínculo para a presen-
te época desportiva.

Em nota enviada à co-
municação social, o Aca-
démico Basquete Clube de 
Braga dá conta, com sa-
tisfação, da continuidade 
do jogador no clube, re-
cordando a importância 
que teve no bom desem-
penho da equipa na tem-
porada transata. 

«Após ter sido apresen-
tado no arranque da Fase 

Final da Andebol 1, David 
Tavares foi extremamen-
te importante no brilhan-
te percurso da equipa do 
Liberty Seguros ABC/UMi-
nho», lê-se.

O ABC relembra que, 
após ingressar no clube, 
David Tavares vestiu por 
12 vezes a camisola ama-
rela, onde realizou os 10 
jogos da Fase Final e os 
dois jogos da Final Four 
da Taça de Portugal. As-
sim, os adeptos do ABC 
vão poder continuar a 
ver David Tavares a bri-
lhar no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, que esta época vol-
tar a receber andebol in-
ternacional.

ABC/UMinho renova 
com David Tavares 

David Tavares acertou ontem a renovação com o ABC/UMinho

O PONTA-DIREITA FICA POR MAIS UMA TEMPORADA

DR
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Quatro elementos do ABC/UMinho
são candidatos a melhor do ano
PEDRO VIEIRA DA SILVA

A cidade de Viseu aco-
lhe, este fim de semana, 
de dois importantes even-
tos de andebol. O Teatro 
Viriato vai ser palco, ama-
nhã, da IV Gala do Ande-
bol. Quatro elementos liga-
dos ao ABC/UMinho estão 
entre os nomeados. Eis a 
lista completa:

Revelação (masculino)  
Miguel Martins (FC Por-

to), Nuno Rebelo (ABC/
/UMinho) e Pedro Sequeira 
(NAAL Passos Manuel)

Revelação (feminino)
Ana Rita Neves (Ala-

varium), Diana Oliveira 
(Maiastars) e Patrícia Lima 
(Colégio de Gaia)

ARQUIVO DM

IV GALA DO ANDEBOL REALIZA-SE AMANHÃ À NOITE NO TEATRO VIRIATO, EM VISEU

ABC/UMinho tem quatro candidatos a melhores do ano

Melhor Jogador
Gilberto Duarte (FC Por-

to), Pedro Portela (Spor-
ting) e Pedro Seabra (ABC/ 
/UMinho)

Melhor jogadora
Ana Andrade (Madeira 

SAD), Mariana Lopes (Ala-
varium) e Patrícia Rodri-
gues (JAC Alcanena)

Guarda-redes 
(feminino )

Catarina Oliveira (Ma-
deira SAD), Diana Roque 
(Alavarium) e Isabel Góis  
(Madeira SAD)

Guarda-redes 
(masculino)

Hugo Laurentino (FC 
Porto), Humberto Gomes 
(ABC/UMinho) e Ricardo 

Candeias (Sporting)

Melhor Treinador 
(provas femininas)

Duarte Freitas (Madeira 
SAD), Paula Castro (Colé-
gio de Gaia) e Ulisses Pe-
reira (Alavarium)

Melhor treinador
Carlos Resende (ABC/

/UMinho), Frederico San-
tos (Sporting) e Ljubomir 
Obradovic (FC Porto)

Melhor Dupla árbitros 
Eurico Nicolau e Ivan 

Caçador (AA Leiria), Ra-
miro Silva e Mário Couti-
nho (AA Aveiro) e Ricardo 
Fonseca e Duarte Santos 
(AA Madeira). Amanhã e 
domingo Viseu será palco, 
ainda, do XVI Torneio In-

ternacional de Andebol Vi-
seu 2014, que conta com a 

participação de FC Porto, 
Benfica e Sporting e, ain-

da, dos espanhóis do Re-
ale Ademar León.
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• ABC/UMinho tem quatro nomeados para melhor do ano
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A equipa sénior masculina de
Portugal sagrou-se campeã do
mundo de andebol universitá-
rio, ao vencer o Brasil na final
por 29-23. A prova, no âmbito
da 22.ª edição do Campeonato
Mundial de Andebol, realizou-
se em Guimarães.

João Paulo Rodrigues San-
tos e Carlos Martins, dois jo-
vens moimentenses, antigos

atletas formados na Escola de
Andebol de Moimenta da Bei -
ra, a jogarem actualmente no
ABC de Braga, integravam a
selecção nacional universitária.
Foi a primeira vez que Portu-
gal conquistou o título de cam-
peão mundial, e logo com o
contributo decisivo de dois
moimentenses.

Para chegar à derradeira vi-
tória, a selecção portuguesa teve
de ultrapassar o Egipto (34-29)
e a China Taipé (32-20) na fase

de grupos, a Rússia (32-25) nos
quartos-de-final, a Espanha (27-
33) nas semifinais e, por fim, o
Brasil, país sobre o qual impôs
uma vitória por 29-23. 

No feminino, o título mundial
foi entregue ao Brasil, que ter-
minou o mundial universitário
em segundo lugar com uma vi-
tória por 17-24 sobre a Rússia.
A equipa feminina portuguesa
fechou a participação na com-
petição internacional no 10.º lu-
gar entre 11 selecções. |

Dois moimentenses campeões do
mundo de andebol universitário

Andebol
Mundial Universitário

Atletas de Moimenta da Beira foram campeões do mundo com a selecção lusa
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tome nota
Brazilian Fest
no Ice Club Viseu
O Ice Club de Viseu recebe 
amanhã à noite mais uma festa
no âmbito da programação “I
Love Summer”.

HOJE

Ana Moura actua na
Feira de São Mateus

Ana Moura é a artista convidada no
concerto da Rádio Renascença, que
se realiza hoje à noite, a partir das
21h00, na Feira de São Mateus. O
preço do bilhete é de 5 euros.

Noche Caliente
no Palhad’aço

Os responsáveis do Palhad’aço pro-
põem para hoje uma noite com o
tema “Noche Caliente”.

Visita guiada 

Hoje à tarde, a partir das 18h00, rea-
liza-se mais uma sessão da visita
guiada da cidade à Cava “Mercados
no tempo da Cidade: 2.000 anos de
comércio”.

Blackout Party
no NB Club

Hoje à noite, o NB Club Viseu realiza
a Blackout Party, que contará com
pinturas faciais, decoração especial e
glow sticks. A animação musical fi-
cará a cargo dos djs André Flor e Vic-
tor Pirez. 

AMANHÃ

Banda na feira

A Banda Musical Progressiva de Vila
Cova à Coelheira actua amanhã à
noite, às 21h00, na Feira de São Ma-
teus.

Pedro Duvalle actua
n’A Fábrica

O restaurante e bar A Fábrica, junto à
Avenida da Europa recebe amanhã à
noite a actuação de Pedro Duvalle.

PRÓXIMOS DIAS

Gala do Andebol
no Teatro Viriato

O Teatro Viriato recebe, no sábado, a
quarta edição da Gala do Andebol,
organizada pela Federação de Ande-
bol de Portugal.

Concerto 
de Rita Guerra 

Rita Guerra actua no próxima sá-
bado, a partir das 22h00, no palco
Viriato da Feira de S. Mateus. A en-
trada custa 2,50 euros.

Santamaria 
na feira franca

Os Santamaria vão animar a noite de
domingo na Feira de São Mateus. O
grupo sobe ao palco Viriato às
22h00. O bilhete custa 2,50 euros.

“Dia do Viriato” regressa 
a Viseu 80 anos depois

No próximo domingo, uma programação especial resgata a memória
do herói mítico da Cidade, com iniciativas para todas as idades. A tra-
dição do “Dia do Viriato” estará de regresso a Viseu e à Feira de São
Mateus 85 anos depois da sua fundação e 80 anos após a última edi-
ção conhecida.
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Torneio Internacional e IV Gala do Andebol vão decorrer em Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/08/2014

Meio: ViseuMais.com Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c7541654

/

 
28 Agosto, 2014 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol de Viseu organizam o Torneio
Internacional de Viseu e a IV Gala do Andebol que vão decorrer em Viseu, nos próximos dias 30 e 31
de Agosto.
 
 Recorde-se que o Torneio Internacional conta com a presença de FC Porto; Sporting CP; S.L. Benfica
e Ademar Leon (Espanha), com jogos a decorrer no pavilhão de Viseu (ex-pavilhão do Inatel), nas
tardes de 30 e 31 de Agosto, enquanto a IV Gala do Andebol tem lugar a partir das 21 horas do dia 30
de Agosto, sábado, no Teatro Viriato.
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-

A equipa sénior mascu-
lina de Portugal sagrou-se 
campeã do mundo de An-
debol Universitário, ao ven-
cer o Brasil na final por 29-
23. A prova, no âmbito da 
22ª edição do Campeonato 
Mundial de Andebol 2014, 
realizou-se entre 3 e 10 de 
agosto em Guimarães.

 
João Paulo Rodrigues 

Santos e Carlos Martins, 
dois jovens moimentenses, 
antigos atletas formados na 
Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira, a jogarem 
actualmente no ABC de Bra-
ga, integravam a selecção 
nacional universitária. Foi a 
primeira vez que Portugal 
conquistou o título de cam-
peão mundial, e logo com o 
contributo decisivo de dois 
moimentenses.

 Para chegar à derradei-
ra vitória, a selecção portu-
guesa teve de ultrapassar o 
Egito (34-29) e a China Taipé 
(32-20) na fase de grupos, a 
Rússia (32-25) nos quartos-
de-final, a Espanha (27-33) 
nas semifinais e, por fim, o 
Brasil, país sobre o qual im-
pôs uma vitória por 29-23. 

 No feminino, o título 
mundial foi entregue ao Bra-
sil, que terminou o mundial 
universitário com uma vitória 
por 17-24 sobre a Rússia. A 
equipa feminina portugue-
sa fechou a participação na 
competição internacional no 
10.º lugar entre 11 selecções.

 Competição Masculina: 
1º Portugal; 2º Brasil; 3º Es-
panha; 4º Rússia; 5º Egito; 6º 
Roménia; 7º Republica Che-
ca; 8º China Taipé; 9º Japão; 
10º Turquia; 11º México. 

Dois moimentenses campeões 
do mundo de andebol universitário

Moimenta da Beira

Competição Feminina: 1º 
Brasil; 2ºRússia; 3º Coreia; 
4º Roménia; 5º Espanha; 6º 

Japão; 7º República Checa; 
8º México; 9º Polónia; 10º 
Portugal; 11º Uruguai.

Carlos Martins João Paulo R. Santos
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 ANDEBOL

Clubes 
preparam-se 
para reiniciar 
temporada

O início de setembro vai 
marcar o arranque da nova 
temporada para os clubes 
de andebol do concelho de 
Águeda: Casa do Povo de 
Valongo do Vouga, LAAC, 
Águeda Andebol Clube e 
CD Pateira.

A CPVV e a LAAC parti -
cipam com equipas exclu-
sivamente femininas, ao 
contrário do Pateira e do 
AAC, que vão ter forma-
ções masculinas, dando 
conti nuidade ao trabalho 
desenvolvido em épocas 
anteriores.

A CPVV vai parti cipar nos 
escalões de minis, infanti s, 
iniciados e juvenis femini-
nos, enquanto a LAAC terá 
bâmbis, minis e iniciadas 
com os treinadores Daniel 
Cardoso, Cáti a Figueiredo 
e Jorge Mesquita. José 
Santos deixou de prestar 
serviço no clube de Agua-
da de Cima.

O AAC já anunciou a 
consti tuição de uma nova 
equipa, a de juniores, en-
quanto o CD Pateira man-
terá os escalões masculinos 
da época anterior, até aos 
juniores.
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