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Venham de lá 
esses campeões 
-› Portugal venceu anonsia e che-
ga aos quartos de final do Mundial 
júnior B na Geórgia 

Gonçalo Vieira foi o MVP da partida 

Os Juniores B afastaram a Tunísia por 34-
-25 no Mundial da categoria a decorrer na 
Geórgia e têm agora encontro marcado 

com a França campeã do escalão, que não 
teve dificuldades em cilindrar o Chie, 43-21. 
Fica assim alcançado o objetivo inicial de 
entrar nos oito primeiros classificados 
deste Campeonato do Mundo, alvo obtido 
com exibição de supremacia que se iniciou 
na parte final da 1.' parte com tres golos 
sem resposta que possibilitaram vantagem 
de 17-14 e prolongou-se ate aos 19-14. A 
partir daqui nunca os africanos se puseram 
em posição de ameaçar a vantagem portu-
guesa. O plvot Luis Frade, com 8 golos, foi o 
melhor marcador dos Juniores B. 
secundado pelos cinco de Jerulson Monteiro 
e Diogo Silva e os 4 de Leonel Fernandes, 
Gonçalo Vieira — considerado o MVP da 
partida — e Francisco Pereira. Ruben Ribeiro 
adicionou 2, Diogo Valério e Francisco Siva 
marcaram um cada Portugal soma agora 4 
vitorias, 1 empate e 1 derrota nos encontros 
realizados na Geórgia. H. C 
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ANDEBOL 

Portugal ganha 
mais hipóteses 
4  Organização da fase de apura -
mento para o Mundial-2019 serrí no 
nosso país 

Portugal acaba de ganhar ainda mais 
hipóteses para se qualificar para o play-off 
de acesso ao Mundial 2019, depois da 
recusa do Kosovo em organizar a poule de 
apuramento. o que significa que o nosso 
pais reivindicou esse direito e será anfitrião 
de 12 a 14 de janeiro do próximo ano. No 
sistema de todos contra todos a uma volta, 
a Portugal bastará bater a Polónia em solo 
luso. pois nem Kosovo nem Chipre se 
apresentam corno adversados que 
ponham em causa a vitória de portugueses 
ou polacos. Recorde-se que apenas o 
primeiro classificado deste grupo 4 garante 
a passagem, a imagem dos restantes cinco 
grupos. No 2 igual situação aconteceu, com 
a recusa da Geórgia em organizar, 
passando este direito para a Lituánia, que 
assim serà anfitriã da Letónia e Israel, para 
além da Geórgia. Resta saber em que 
locabdade lusa se desenrolará esta 
qualificação I IUGO COSTA 
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ANDEBOL 
QUARTOS' 
Portugal qualificou-se 
ontem para os 'quartos' 
do Mundial de sub-19 
de andebol, ao derrotar 
a Tunísia (34-25), num 
torneio que se está a 
disputar na Geórgia. 

Página 3



A4

  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 28,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70892631 17-08-2017

Tudo igual à época passada

Número de equipas a serem apoiadas nas provas amadoras

Número de elementos por comitiva 17/18

Comitivas das equipas, clubes a apoiar e valores

Com o montante de 3 milhões de euros, 
idêntico ao do ano passado, não houve altera-
ções nos apoios a conceder aos clubes parti-
cipantes nas provas nacionais e “regional” de 
futebol para esta época de 2017/18.

A verba é relativa à actividade de treino 
e competição dos escalões de formação, dos 
apoios complementares, dos prémios de clas-
sificação, subida de divisão e manutenção e 
do apoio à utilização de atletas formados nos 
Açores, bem como o número de elementos das 
comitivas oficiais de cada modalidade e nível 
competitivo e o número máximo de equipas por 
divisão ou nível competitivo a serem apoiados.

Estes valores serão aplicados através dos 
contratos programa e serem estabelecidos entre 
a Direcção Regional do Desporto e os clubes e 
as Associações de modalidade.

Deste modo, os valores base unitários para 
vigorar são de 48,50 euros na atividade de trei-
no e competição dos escalões de formação.

Os apoios complementares terão uma diária 
de 60,00 euros e os prémios de classificação, 

subida de divisão e manutenção o 
valor a atribuir é de 38 euros.

Em relação à utilização de 
atletas formados nos Açores, 
estão orçamentados 1.570 euros 
por praticante.

Como se pode constatar no 
quadro que ilustra esta noticia, 
nas participações nacionais sem 
regularidade anual de deslocações 
e do último nível competitivo, o 
número de elementos das comi-
tivas oficiais é igual ao do regio-
nal.

Nas modalidades só com dois 
níveis competitivos de regulari-
dade anual de deslocações, o nú-
mero de elementos das comitivas 
oficiais é o correspondente ao do 
último nível e do superior.

O número máximo de equipas 
por divisão ou nível competitivo 
a serem apoiadas nas competi-
ções de regularidade anual de 
deslocações é idêntico ao da tem-
porada transacta (ver quadro em 
anexo).

Caso existam dois níveis 
competitivos intermédios, só se-
rão apoiadas duas equipas na sua 
globalidade e no caso de se vir 
a verificar a inexistência de ní-
vel intermédio serão apoiadas as 
equipas correspondentes apenas 
ao nível superior e ao inferior.

59 EQUIPAS APOIADAS

Para esta temporada, fazem contratos 
programa para receberem apoios para as via-
gens, estadas e transferes o Sporting da Horta 
e o Marienses, na 2.ª divisão de andebol; o 
Lusitânia e o Terceira Basket, na Liga de Bas-
quetebol masculino; o Angra Basket, na Proli-
ga e o União Sportiva, na 2.ª divisão nacional 
de basquetebol também masculino. 

No basquetebol feminino são 
comparticipadas o União Sportiva e o Boa 
Viagem.

As 8 equipas que competirão na 2.ª di-
visão nacional de futsal são: Matraquilhos, 
Norte Crescente, Atalhada, Casa da Ribeira, 
Fazendense das Flores, Minhocas das Flores, 
Achada e Lusitânia.

Candelária e Marítimo, na 2.ª divisão na-
cional, e Hóquei de Ponta Delgada, são os clu-
bes que irão fazer contratos com a Direcção 
Regional do Desporto (DRD) no hóquei em 

patins.
No voleibol são 16 as equipas com apoios: 

Fonte do Bastardo e Clube K, da 1.ª divisão 
masculina; Clube K e Ribeirense na 1.ª divi-
são feminina. 

Na 2.ª divisão nacional, série Açores, es-
tão em condições de assinarem o contrato com 
a DRD a Associação Desportiva Praiense, 
Antigos Alunos, Clube Desportivo do Topo, 
Atlético de Rabo de Peixe, Marienses e Ribei-
rense no sector masculino.

Nos femininos são contempladas as equi-
pas da Fonte do Bastardo, Atlético de Rabo 
de Peixe, Futebol Clube Calheta, Clube 
Desportivo do Topo, Santa Cruz Sport Clube 
e Associação Desportiva Praiense.

Os Açores terão 13 equipas nos nacio-
nais de ténis de mesa com direito a apoios: 
Desportivo do Juncal, Casa do Povo da 
Madalena e Toledos, do Pico, na 1.ª divisão 
feminina; Toledos e Juncal, na 1.ª divisão 
masculina; União Sebastianense, na 2.ª divi-

são de honra masculina e Fazendense nas 2.ªs 
divisões de ambos os sexos.

Sem direito a comparticipação estão a 
equipa “B” feminina do Juncal e a masculina 
do Clube Desportivo Escolar dos Arrifes, esta 
porque a promoção à 2.ª divisão foi concreti-
zada devido ao alargamento operado devido a 
um erro da Federação.

Finalmente, no futebol, além das equi-
pas do Campeonato de Portugal do Praiense, 
do Lusitânia, do Sporting de Guadalupe, do 
Operário e do Sporting Ideal, são igualmente 
comparticipadas as 10 equipas do Campeo-
nato de Futebol dos Açores. É a única prova 
que não tem cariz nacional. Estão inseridas o 
Desportivo de Rabo de Peixe, Desportivo de 
S. Roque, União Micaelense, Vale Formoso, 
Marítimo da Graciosa, Flamengos, Prainha, 
Vilanovense, Angrense e Fontinhas.

Além destas, recebe o mesmo apoio, mas 
noutras condições, o Santa Clara, que compe-
te na 2.ª Liga profissional de futebol.

Director Regional do Desporto tem os mesmos
3 milhões de euros para apoios (Arquivo)

Último Intermédio (s) Superior 
Andebol Masculino - 2 ---- ----

Basquetebol Masculino - 1 Masculino - 1 Masculino - 2 Feminino -2

Futebol --- --- Masculino - 5
Futsal Masculino - 8 (a) --- ---
Hóquei em Patins Masculino - 1 Masculino - 2 ---

Voleibol 
Masculino - 6 (a) 
Feminino - 6 (a) --- Masculino - 2 Feminino -2

Ténis de Mesa 
Masculino - 1 
Feminino -1 Masculino - 1 Masculino - 2 Feminino -3

Futebol 
(a) Equipas integradas em Série Açores

(b) Equipas integradas no Campeonato de Futebol dos Açores 

Modalidades Nível competitivo nacional de regularidade anual de deslocações

Nível competitivo regional de regularidade anual de deslocacões - Masculinos - 10 (b)

Último Intermédio (s) Superior
Andebol 14 --- 14 15
Basquetebol 11 11 11 12
Futebol 18 --- --- 18
Futsal 12 12 --- 13
Hóquei em Patins 12 12 12 13
Voleibol 13 13 --- 14
Ténis de Mesa 4 4 4 5

Modalidades
Regional

Nível competitivo
Nacional de regularidade anual de deslocações
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GUARDA O Salão Nobre dos
Paços do Concelho de Mêda,
no distrito da Guarda, acolheu
recentemente a sessão pú-
blica de apresentação a VII
Gala do Andebol e das Super-
taças de seniores masculinos
e femininos, três eventos que
se realizam na região nos pró-
ximos dias 26 e 27, naquele
que será um fim-de-semana
intenso e que marca o arran-
que oficial da nova temporada 

Na cerimónia de apresenta-
ção estiveram presentes An-
selmo Sousa, presidente da
Câmara Municipal de Mêda,
Paulo Langrova, presidente da
Câmara Municipal de Figueira
de Castelo Rodrigo e Daniela
Capelo, chefe de gabinete do
presidente da Câmara Muni-
cipal de Pinhel, em sua repre-
sentação, bem como Joaquim
Escada, presidente da Asso-

ciação de Andebol de Viseu,
em representação da Federa-
ção de Andebol de Portugal. 

Na ocasião, foi apresentada
a VII Gala do Andebol, evento
que reconhece e prestigia os
melhores da modalidade, em
várias categorias, que está
marcada para a noite de 26 de
Agosto, às 21h00, no Centro
de Congressos e Exposições
de Pinhel. 

Nesse mesmo dia, à tarde,
será entregue o primeiro tro-
féu da época no Pavilhão dos
Desportos De Figueira de Cas-
telo Rodrigo, onde Colégio de
Gaia e Madeira SAD vão dis-
putar a Supertaça feminina.
Foi também feito o convite
para assistir à Supertaça mas-
culina,entre Sporting e ABC de
Braga, no dia seguinte, às
16h30, no Pavilhão Municipal
de Mêda. |

VII Gala do Andebol 
e Supertaças masculina 
e feminina apresentadas 
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Bruno Rebelo mantém-se como
técnico da ADEF Carregal do Sal

Bruno Rebelo e a Associação
de Desporto e Educação Física
de Carregal do Sal chegaram a
acordo para a continuação do
treinador de Tondela à frente
da equipas sénior da colecti-
vidade carregalense. 

Os responsáveis do clube de-
monstraram a confiança na
continuação do bom trabalho
que Bruno Rebelo conseguiu
na época anterior, dando dinâ-
mica à modalidade do andebol
em todo o concelho.

Por seu turno o técnico acei-

tou manter-se à frente do em-
blema de Carregal do Sal por
acreditar no projecto que lhe
foi apresentado e que os res-

ponsáveis do ADEF de Carre-
gal do Sal pretendem concre-
tizar para desenvolver e pro-
mover o andebol, rivalizando
com a prática, quase, única do
futebol num concelho onde as
oportunidades desportivas
para os jovens se resumem
pouco mais às duas modali-
dades. 

O objectivo imediato é fazer
mais e melhor que na tempo-
rada anterior, tendo em conta
que a estreia da época passada
deixou indicações de que o an-
debol pode vir a ser uma refe-
rência em toda a região sul do
distrito de Viseu. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Bruno Rebelo (esq.) terá 
como “adjunto” David Pereira

D.R.
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André Antunes Pereira

O Pavilhão Cidade de Viseu re-
cebe este fim-de-semana a 19.ª
edição do Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu e a
competição promete dar es-
pectáculo aos adeptos da mo-
dalidade com quatro equipas
em disputa pela vitória final. 

O Sporting regressa a Viseu
para defender o título conquis-
tado no ano passado mas terá
de contar com a concorrência
do Benfica e do Águas Santas,
além dos dinamarqueses do
GOG Svendborg. 

Este torneio de pré-tempo-
rada continua a ser conside-
rado, por muitos, como um
dos mais importantes e pres-
tigiantes a nível nacional e
mesmo europeu, servindo ha-
bitualmente para 'medir o
pulso' às equipas nacionais an-
tes do arranque oficial da nova
época competitiva. 

Relativamente à edição do
ano passado, a grande ausên-
cia é o FC Porto, vice-campeão
nacional na época transacta,
mas a equipa maiata do Águas
Santas, com grande história na
modalidade, promete dificultar
a vida aos seus oponentes. 

No sábado o primeiro jogo
do torneio (15h00) ditou um
duelo entre o Sporting (actual
campeão nacional) e aos dina-
marqueses do GOG, seguindo-
se o encontro (17h00) entre
Benfica e Águas Santas. 

No domingo, os vencedores
dos dois encontros de sábado
disputam o encontro decisivo
de atribuição do título às 17h30,
já depois de serem conhecidos
os 3.º e 4.º lugares às 15h30.

Com entrada gratuita, são es-
perados muitos adeptos nas
bancadas do pavilhão vi-
seense, entre os quais, natural-
mente, os simpatizantes de
Sporting e Benfica, os dois

grandes favoritos à conquista
da vitória final.

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. |

Cartaz de “luxo”
garante especáculo
Fim-de-semana Sporting, Benfica, Águas Santas e GOG
(Dinamarca) vão lutar pela vitória na 19.ª edição do torneio
Andebol
XIX Torneio Int. de Viseu

Sporting e Benfica são os principais candidatos à vitória final

PROGRAMA

Sábado

Sporting-GOG                                    15h00
Benfica-Águas Santas                  17h00

Domingo
                                                                                            
3.º/4.º lugar                                              15h30
Final                                                              17h30

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT
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Mundial de andebol (sub-19)

Portugal encontra França 
Portugal qualificou-se ontem para os quartos de 
final do Mundial de sub-19 de andebol, ao der-
rotar a Tunísia, por 34-25, num torneio que se 
está a disputar em Tbilissi.

Frente ao conjunto africano, Portugal entrou 
muito bem e, aos oito minutos, já vencia por 6-1, 
permitindo, contudo, a recuperação à Tunísia, 
que, aos 22, passou para a frente (11-10).

A "equipa das quinas" recuperou a eficácia 
e chegou ao intervalo a vencer por 17-14, van-
tagem que não voltou a perder, vencendo por 
34-25, com Gonçalo Vieira a ser considerado o 
melhor em campo e Luís Frade a ser o melhor 
marcador, com oito golos.

«O primeiro objetivo foi cumprido, que era 
estar entre as oito melhores equipas do Mundial. 
Tem sido um trabalho muito interessante e mui-
to coerente desta equipa. Mas já temos um novo 
objetivo, que é chegar à meia-final», afirmou o 
selecionador Paulo Pereira.

Hoje, nos quartos de final, Portugal vai de-
frontar a França, que ontem "cilindrou" o Chi-
le, por 43-21.

«A França é uma das melhores equipas do 
mundo, campeão europeu em título e o jogo 
de amanhã [quinta-feira] é um jogo em que te-
mos de fazer tudo bem. Vamos tentar perceber 
se existem algumas debilidades e tentar explorar 
isso. Está tudo em aberto», disse Paulo Pereira.
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O Sporting, campeão em 
título, e o ABC (Braga), vencedor 
da Taça de Portugal, vão dispu-
tar a Supertaça de Andebol no 
pavilhão municipal da Mêda, a 
27 de agosto.

O jogo está marcado para 
as 16h30 e será o culminar de 
um fim-de-semana inteiramen-
te dedicado à elite do andebol 
nacional na região. Na véspera 
(16 horas), Figueira de Castelo 
Rodrigo receberá a Superta-
ça feminina, entre as equipas 
seniores do Colégio de Gaia e 

do Madeira Andebol SAD. Os 
dois jogos terão entrada livre e 
retransmissão televisiva. Ainda 
nessa noite Pinhel será o palco, 
pelas 21 horas, da VIIª Gala da Fe-
deração de Andebol de Portugal, 
durante a qual serão premiados 
os melhores atletas, treinadores 
e árbitros da época 2016/2017. 
As iniciativas são organizadas 
pela Federação de Andebol de 
Portugal com o apoio da associa-
ção distrital da modalidade e das 
autarquias de Figueira de Castelo 
Rodrigo, Pinhel e Mêda.

ANDEBOL
Sporting e ABC jogam Supertaça na Mêda

DR
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Com lugar entre os 
oito melhores deste 
Mundial, Portugal 
enfrentará a França, 
campeã em título 

**e Presente pela primeira 
vez no campeonato do mun-
do do escalão, a Seleção Nacio-
nal masculina de sub-19 con-
tinua a realizar uma grande 
campanha, tendo-se apurado 
para os quartos de final da pro- 

va ao eliminar a Tunísia com 
um triunfo por 34-25. 
Em l'bilissi, a equipa das Qui-
nas começou melhor (6-1), 
mas ainda permitiu que o con-
junto africano passasse para a 
frente (11-10), recuperando 
em seguida para não voltar a 
largar a liderança. Gonçalo 
Vieira foi considerado o me-
lhor em campo e Luís Frade o 
melhor marcador (8 golos). 
"O primeiro objetivo foi cum-
prido. Tem sido um trabalho  

muito interessante e muito 
coerente desta equipa. Mas já 
temos um novo objetivo, que 
é chegar à meia-final", disse o 
selecionador Paulo Jorge Pe-
reira, apontando ao duelo de 
hoje (15h30) com a França, 
campeã em título e que on-
tem afastou o Chile com um 
triunfo categórico (43-21). 
"Vamos tentar perceber se 
existem algumas debilidades 
e tentar explorar isso", con-
cluiu o técnico. Portugal festeja mais uma vitória 

ANDEBOL 

Seleção sub-19 nos "quartos" 
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AMUO,  FC PORTO GANHA EM 
GAIA E SPORMG AO BOA HORA 
Depois de o FC Porto ter ganho o Torneio 
Internacional de Gaia, ao bater os noruegue-
ses do Halden (37-19) e os japoneses Brave 
Kings (26-21), ontem foi o Sporting a entrar 
em ação, na apresentação do Boa Hora, tendo 
vencido por 33-29. A partida serviu para 
verificar o bom entrosamento que Tiago 
Rocha e Pedro Va Ides já conseguiram com o 
plantei dos campeões nacionais. 
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3/1  -2D 
Sub-19 lusos 
nos quartos 
do Mundial 

A seleção portuguesa 
de andebol de sub-19 
apurou-se pata os quar- 

tos de final do Campeo-
nato do Mundo, que es-
tar a decorrer em Tbi-
lissi (Geórgia), ao ga-
nhar à Tunísia, por 34-
25. Hoje, Portugal dis-
puta o acesso às meias-
finais com a França. 
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ANDEBOL 

Portugal-França 
nos'quartos' 
ta A Seleção portuguesa sub-19 
está nos quartos -de - final do • 
Mundial, que decorre na Geórgia, 
às custas da Tunísia. A equipa das 
quinas venceu sem grande dificul - 
dade, por 34-25, e defronta hoje a 
seleção francesa, às 15h30, afigu - 
rando-se difícil a luta por um lugar 
nas meias-finais. 

"A França é uma das melhores 
equipas do Mundo, campeã euro-
peia em título e irá ser um jogo em 
que temos de fazer tudo bem. Va-
mos tentar perceber se existemal-
gurnas debilidades e tentar explo-
rar isso. Está tudo em aberto", 
constatou o selecionador nacional 
Paulo Pereira, satisfeito por ter al - 
cançado um dos propósitos à par - 
tida para a Geórgia. "O primeiro 
objetivo foi cumprido, estamos 
entre as oito melhores equipas do 
Mundo", disse. o 
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