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O ANDEBOL II. Belenenses renovou
vínculo com Miguel Moreira, 26 anos,
por uma época, a sexta do guarda-redes no clube do Restelo.
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O ANDEBOL 1. A seleção portuguesa
de sub-20 sofreu a segunda derrota
em outros tantos jogos do Mundial,
frente à anfitriã Hungria, por 20-33
(11-13 ao intervalo), em Debrecen.
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Uma centena no Madeira Handball
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt

Prémio 'Vieira Dias' é novidade

Novidade anunciada pela equipa da
organização, e em boa hora diga-se,
foi o prémio fair-play, que passará a
se denominar 'Prémio Vieira Dias',
em homenagem ao antigo presidente e dirigente academista que nos
deixou este ano. Feliz, sem dúvida,
esta iniciativa.
Esta edição vai continuar a manter o prémio 'Emanuel Teixeira', que
será entregue aos melhores pivots
do torneio, em homenagem a um
dos melhores andebolistas madeirenses de sempre, falecido precisamente na semana da primeira edição do Madeira Handball.

O Académico do Funchal leva a efeito até à próxima sexta-feira a XXXI
edição do Torneio Internacional
Madeira Handball, um evento que
este ano reúne cerca de 100 praticantes envolvendo os escalões de
iniciados e juvenis femininos.
Numa edição bem mais modesta
do que já foi o melhor e maior torneio organizado por um clube em
Portugal, nos anos oitenta e noventa, rivalizando relativamente então
com o maior torneio para jovens do
Mundo, em Teramo na Itália, a edição de 2018 conta com a participação das formações do Académico Torneio foi marco na modalidade
do Funchal, Clube Desportivo Bar- O Madeira Handball, cuja primeira
tolomeu Perestrelo, Clube Despor- edição aconteceu em 1985, foi ao
tivo do Infante e Associação Des- longo de mais de uma década um
portiva da Camacha.
absoluto marco na história do ande-

bol da Madeira, de Portugal e do
Académico do Funchal.
João Coutinho, técnico, dirigente
academista e 'pai' desta competição,
conseguiu juntar uma equipa que,
ano a ano, foi conseguido construir
um evento que rivalizou com o que
de melhor se fazia no Mundo em
torneios de finais de época.
No seus maiores registos, o Madeira Handball contou com a presença de mais de um milhar de forasteiros, de equipas proveniente do
continente português, do Brasil,
Guatemala, Canadá, Angola, Argélia, Espanha, França, Áustria, Polónia e Rússia. Um evento que também foi uma lufada de ar fresco na
modalidade, promovendo um conjunto de iniciativas sociais e de formação, tendo vindo à Madeira para
o
do Madeira Handball dos
melhores treinadores do Mundo.
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2.ª edição do Torneio “Cidade
de Viseu” começa a ganhar forma
Andebol
Taça Cidade de Viseu

O andebol academista continua
a querer preservar a “marca”do
clube, como referência concelhia e distrital e depois do sucesso no primeiro torneio, o objectivo no segundo é o de que
seja novo êxito.
Mantendo o objectivo de promover e desenvolver a modalidade no concelho e distrito de
Viseu, a secção de andebol do
Académico de Viseu vai realizar
o segundo torneio “Cidade de
Viseu”, incluído no programa
desportivo da Feira de S. Mateus.
O evento vai ter lugar nos dias

7, 8 e 9 de Setembro e a organização optou este ano na escolha do Pavilhão Desportivo da
Escola Secundária Viriato que
possui instalações excelentes
para levar a efeito um torneio
com tudo para poder contribuir
para que a realização seja êxito.
Trata-se de um palco à medida para que os jogos possam
ser disputados com o máximo
de segurança e conforto, não
faltando condições para que
nos períodos de lazer, os jogadores possam divertir-se com
outras actividades desportivas,
a que junta o facto do Pavilhão
estar perto do zonas comerciais, nomeadamente, hipermercados e restaurantes.

Rafael Ribeiro

Recorde-se que na primeira
edição, o torneio apesar de ter
contado com equipas de
enorme qualidade, não conseguiu maior adesão, porque nos
dias em que se disputou o torneio, outros eventos tiveram lu-

gar, nas regiões de Aveiro, Porto
e Braga. Ainda assim, o público
que se deslocou ao Pavilhão
'Cidade de Viseu' assistiu a encontros de muita qualidade.
Para este ano, a organização
vai tentar que a presença de
equipas de topo seja em maior
número para lutarem pela conquista do troféu, prometendo
que nos próximos dias serão
divulgados os clubes que já
confirmaram a sua participação.
Todas as equipas irão ficar
hospedadas na Escola Secundária de Viriato, com todas as
condições para poderem descansar, sendo ali servidas as refeições.|
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ANDEBOL - Campeonato do Mundo Feminino (Sub-20/Hungrla) - Grupo A - 242:4-Pariu:AI (19).
BILHAR - Taça do Mundo às Trão Tabelas - A partrr das 10 horas, qualificações, no paelha.° Dragão
Caixa, no Porto.
VOLEIBOL DE PRAIA - Circtito Mimdial/Open de Espinho - As 15 horas, na praki da Baía. em Espinho.
DIVERSOS - Tidsal - As 12.30 horas, sorteio da fase de qualifiaLebo para o Europeu feminino, em Nyon,
Suíça.
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ANDEBOL. O Campus Lagos
Andebol decorre entre 9 e 28
deste mês. A iniciativa nasceu
em 2015 para combater o
abandono dos jovens da
modalidade, tendo este ano
como convidados, entre outros,
o técnico campeão do Sporting,
Hugo Canela, e o guarda - redes
do Benfica, 1-lugo Figueira.
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ANDEBOL

Portugal soma nova
derrota no Mundial
R A Seleção sub-20 feminina sofreu
a segunda derrota no Mundial da categoria, frente à anfitriã Hungria (20-33).
Após o desaire na estreia com Montenegro, Portugal está no último lugar
do Grupo A: hoje joga com o Brasil.
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