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'Torneio Internacional Feira de S. Mateus'

Pavilhão do Inatel recebe craques da modalidade entre 26 e 29 de Agosto

Dinamarqueses e croatas no meio
das melhores equipas nacionais

Está de regresso o 'Torneio
Internacional da Feira de
S. Mateus', prova que já
foi considerada a melhor
do país e que reúne
as melhores equipas
nacionais da actualidade,
para além de uma
dinamarquesa
e outra croata

SILVINO CARDOSO

SILVINO.CARDOSO@DIARIODEVISEU.PT

Viseu vai voltar a ser a 'capi-
tal' do andebol durante três
dias, por ocasião de mais uma
edição do 'Torneio Internacio-
nal da Feira de S. Mateus', prova
organizada pela Federação de

Andebol de Portugal, e que con-
ta com o apoio da Associação
de Andebol de Viseu e da Câ-
mara Municipal de Viseu.

De acordo com lo presidente
da Direcção da Associação de
Andebol de Viseu, "o torneio es-
tá a despertar, em todo o lado,
enorme expectativa, tendo em
conta os pedidos de convites
que têm sido feitos à organiza-
ção". Isto apesar de só agora se
conhecerem as duas equipas es-
trangeiras que vão participar na
prova.

A presença de equipas como
Benfica, Sporting, FC Porto e
Madeira SAD, vai levar ao Pavi-
lhão do Inatel muitos adeptos
da modalidade, mas a presença
de uma equipa dinamarquesa

(SR Jeru Handbold) e outra cro-
ata (RK Nexe), dará outra di-
mensão ao evento. 

Não se pode esquecer que o
andebol nórdico, nomeada-
mente na Dinamarca, é jogado
com muita agressividade, privi-
legiando o andebol prático ao
técnico.

Já na região dos Balcãs, a mo-
dalidade tem um peso conside-
rável, como acontece na Croá-
cia, que terá em Viseu uma das
suas melhores equipas, que
conta no seu plantel com joga-
dores de craveira mundial e de
compleição física assinalável.  

Finais directas
Na edição de 2009, o ABC de

Braga arrecadou o troféu de

vencedor, pelo que constitui
este ano uma ausência de vul-
to, mas compensada com a pre-
sença do FC Porto.  Ainda quan-
to a ausências, a forte equipa es-
panhola do Pilotes Posada de
Vigo será substituída por outra
grande formação do andebol
nacional, o Madeira SAD.

A primeira fase da prova é dis-
putada entre os dias 26 a 28 de
Agosto, com as equipas dos dois
grupos (com três equipas cada),
a jogarem no sistema de todos
contra todos. No dia 29, de-
correm as finais directas, ou seja,
os primeiros de cada grupo dis-
putam a posse do troféu, enqu-
anto os segundos classificados
vão lutar pelo último lugar do
pódio.  Para completar a clas-

sificação final, será feito um jogo
entre os últimos de cada grupo.

O evento vai permitir a qua-
tro das cinco melhores equipas
da actualidade (Benfica, Spor-
ting, FC Porto e Madeira SAD),
testar, ao mais alto nível, a con-
dição dos seus jogadores, com
vista às competições, quer na-
cionais, quer internacionais.  

A organização prevê boas as-
sistências no Pavilhão do Inatel,
ao longo dos três dias do tornei-
o, mesmo tendo em conta que
a entrada só é possível com a
entrega prévia de convites.  

Dois jogos na RTP2
Todos as partidas terão trans-

missão online no Portal do
Andebol, e no canal 2 da RTP

serão transmitidos dois jogos,
nomeadamente o da final.   

Acção de formação
Vão estar em Viseu persona-

lidades importantes do andebol
nacional e internacional, tendo
em conta a importância que o
torneio já obteve no estran-
geiro. Assim, vai decorrer uma
acção ligada à arbitragem, na
qual os responsáveis interna-
cionais do sector farão uma
acção de reciclagem de nove
duplas de arbitragem - oito na-
cionais e uma escocesa. 

O húngaro Sandor, o espan-
hol Henrique e o português
António Rolão vão ter a respon-
sabilidade de ministrar as aulas
teóricas e práticas das duplas.

Joaquim Escada, presidente da
AA de Viseu, dinamiza o evento

Os adeptos do Sporting e do Benfica vão ter oportunidade de estar no Pavilhão do Inatel para incentivar as
equipas, tal como os adeptos do FC Porto, equipa que volta a Viseu para tentar ganhar o troféu

Em 2009, Fernando Ruas entregou o troféu ao capitão da equipa
do ABC de Braga
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EQUIPAS CROATA
E DINAMARQUESA 
JOGAM EM VISEU
ANDEBOL P12
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Dinamarqueses e croatas no meio das melhores equipas nacionais
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Quinta-feira, 22 de Julho 2010

 

 Está de regresso o 'Torneio Internacional da Feira de S. Mateus', prova que já foi considerada a

melhor do país e que reúne

 

 as melhores equipas nacionais da actualidade, para além de uma

 

 dinamarquesa

 

 e outra croata

 

 Viseu vai voltar a ser a 'capital' do andebol durante três dias, por ocasião de mais uma edição do

'Torneio Internacional da Feira de S. Mateus', prova organizada pela Federação de Andebol de

Portugal, e que conta com o apoio da Associação de Andebol de Viseu e da Câmara Municipal de Viseu.

 

 De acordo com lo presidente da Direcção da Associação de Andebol de Viseu, "o torneio está a

despertar, em todo o lado, enorme expectativa, tendo em conta os pedidos de convites que têm sido

feitos à organização". Isto apesar de só agora se conhecerem as duas equipas estrangeiras que vão

participar na prova.

 

 A presença de equipas como Benfica, Sporting, FC Porto e Madeira SAD, vai levar ao Pavilhão do

Inatel muitos adeptos da modalidade, mas a presença de uma equipa dinamarquesa (SR Jeru

Handbold) e outra croata (RK Nexe), dará outra dimensão ao evento.

 

 Não se pode esquecer que o andebol nórdico, nomeadamente na Dinamarca, é jogado com muita

agressividade, privilegiando o andebol prático ao técnico.

 

 Já na região dos Balcãs, a modalidade tem um peso considerável, como acontece na Croácia, que terá

em Viseu uma das suas melhores equipas, que conta no seu plantel com jogadores de craveira

mundial e de compleição física assinalável.
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 Finais directas

 

 Na edição de 2009, o ABC de Braga arrecadou o troféu de vencedor, pelo que constitui este ano uma

ausência de vulto, mas compensada com a presença do FC Porto. Ainda quanto a ausências, a forte

equipa espanhola do Pilotes Posada de Vigo será substituída por outra grande formação do andebol

nacional, o Madeira SAD.

 

 A primeira fase da prova é disputada entre os dias 26 a 28 de Agosto, com as equipas dos dois

grupos (com três equipas cada), a jogarem no sistema de todos contra todos. No dia 29, decorrem as

finais directas, ou seja, os primeiros de cada grupo disputam a posse do troféu, enquanto os segundos

classificados vão lutar pelo último lugar do pódio. Para completar a classificação final, será feito um

jogo entre os últimos de cada grupo.

 

 O evento vai permitir a quatro das cinco melhores equipas da actualidade (Benfica, Sporting, FC Porto

e Madeira SAD), testar, ao mais alto nível, a condição dos seus jogadores, com vista às competições,

quer nacionais, quer internacionais.

 

 A organização prevê boas assistências no Pavilhão do Inatel, ao longo dos três dias do torneio,

mesmo tendo em conta que a entrada só é possível com a entrega prévia de convites.

 

 Dois jogos na RTP2

 

 Todos as partidas terão transmissão online no Portal do Andebol, e no canal 2 da RTP serão

transmitidos dois jogos, nomeadamente o da final.

 

 Acção de formação

 

 Vão estar em Viseu personalidades importantes do andebol nacional e internacional, tendo em conta

a importância que o torneio já obteve no estrangeiro. Assim, vai decorrer uma acção ligada à

arbitragem, na qual os responsáveis internacionais do sector farão uma acção de reciclagem de nove

duplas de arbitragem - oito nacionais e uma escocesa.

 

 O húngaro Sandor, o espanhol Henrique e o português António Rolão vão ter a responsabilidade de

ministrar as aulas teóricas e práticas das duplas.
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