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Andebol
ABC/UMinho faz jogo
de apresentação
aos sócios no sábado
A equipa do ABC/UMinho faz o
seu jogo de apresentação aos só-
cios e simpatizantes no próximo
sábado, frente ao SD Octavio Vi-
go. Partida é às 19 horas, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.
Entrada é livre.
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Artística de Avanca recebe 
“leões” no primeiro teste

ANDEBOLDepois de uma se-
mana a trabalhar, a equipa da
Artística de Avanca tem já hoje,
ao final da tarde, o seu pri-
meiro teste, fren te ao Sporting,
um dos potenciais candidatos
ao título nacional da 1.ª Divisão
masculina.

Depois de uma semana de-
dicada à componente física, os
jogadores vão recuperando a
forma para enfrentar uma

longa caminhada, que não será
fácil. O treinador Luís, neste
encontro, poderá efectuar uma
primeira avaliação ao trabalho
que vem sendo desenvolvido.

Com entrada livre, esperam-
se muitos adeptos neste en-
contro, que começa às 19.30
horas, no Pavilhão Adelino
Dias Costa, em Avanca, onde
poderão ver vistos em acção
os cinco reforços da equipa. |

Ver em acção os reforços é um dos atractivos do jogo de hoje

D.R.
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ANDEBOL No início de mais
uma época desportiva, a Asso-
ciação de Andebol da Guarda
e o distrito preparam-se para
no próximo fim-de-semana re-
ceber grandes equipas de an-
debol, em que o Benfica será o
cabeça de cartaz. 

Depois de no passado mês
de Julho estarem na região
guardense as seleções de Por-
tugal e Espanha (juniores mas-
culinos), para a disputa da 1.ª

Taça Ibérica de Andebol, na ci-
dade de Pinhel, é agora a vez
da equipa de seniores mascu-
linos do Benfica brindar todos
os guardenses com a realização
de dois encontros. 

No sábado, será na cidade da
Meda a receber uma partida, e
no domingo, a de Pinhel.

São dois jogos que contam
para a conquista de outros tan-
tos troféus. No dia 17, pelas
17h00, no Pavilhão do Com-

plexo Desportivo da Mêda, rea-
liza-se a 2.ª edição do Troféu
José Ramos, com o Benfica a
defrontar o ISMAI (Associação
Desportiva Académica da
Maia), equipa que subiu à 1.ª
Divisão Nacional. 

Já no dia 18, igualmente pe-
las 17h00, no Pavilhão Multiu-
sos de Pinhel, realiza-se a par-
tida para a discussão da posse
do ‘Troféu Cidade de Pinhel’,
com a equipa lisboeta a de-
fronta  a Associação Atlética
de Avanca que irá realizar um
estágio de preparação em Pi-
nhel, a partir de amanhã e pro-
longando-se até ao final do
próximo domin go. |

Presença do Benfica vai 
animar o distrito da Guarda

Encarnados jogam na Mêda
e em Pinhel
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Silvino Cardoso

FC Porto, Sporting, Alavarium
e Madeira SAD - as duas pri-
meira em seniores masculinos
e as outras em femininos - já
estão preparar-se para dispu-
tarem o primeiro troféu oficial
da época 2013/14 

E será em Viseu, no pavilhão
do Inatel, que terão lugar as su-
pertaças, em jogos agendados
para o próximo dia 24. 

A primazia é dada às senho-
ras - Alavarium e Madeira SAD
estão no arranque da nova
época desportiva, em jogo
mar cado para 15h00, com
transmissão em directo n’A
Bola TV e na Andebol TV. 

É a primeira vez que o Ala-
varium vai disputar uma Su-
pertaça. Por outro lado, o Ma-
deira SAD já soma 14 Superta-
ças consecutivas e estará em
Viseu à procura do 15.º troféu. 

Encontrado o vencedor da
supertaça feminina, será a vez
de FC Porto e Sporting se de-
frontarem, na supertaça mas-
culina. O jogo vai iniciar-se às
18h00, igualmente com trans-
missão em directo n’A Bola TV
e na Andebol TV. Em termos de
palmarés, o FC Porto conta
com cinco Supertaças conquis-
tadas, mais três que o Sporting. 

Troféu Feira de S. Mateus 
no domingo 

Para a tarde de domingo  es-

tão reservados dois jogos dife-
rentes e que vão servir para en-
contrar o vencedor do Troféu
Feira de S. Mateus. 

Novamente no pavilhão do
Inatel, o primeiro jogo será de
andebol em cadeira de rodas
de 7 (ACR7), que vai ser dispu-
tado pelas equipas do APD
Braga e dos Amigos do Rovisco
Pais. A prova começa às 14h30,
com transmissão em directo na
Andebol TV. 

Pelas 16h00, Benfica e os es-

panhóis do SD Teucro vão dis-
cutir o Troféu Feira de S. Ma-
teus, num jogo que será igual-
mente transmitido online em
directo na Andebol TV. 

Gala do Andebol 
Nem só de jogos se fará o

fim-de-semana em Viseu. Na
manhã de sábado, o Hotel
Montebelo é palco do sorteio
de quatro das mais importan-
tes provas nacionais. 

Naquele que é um dos even-

tos mais atractivos do fim-de-
semana, a III Gala do Andebol
decorre na noite de sábado, a
partir das 21h15, no Teatro Vi-
riato, que terá casa cheia. Para
além da entrega de prémios, a
III Gala do Andebol reserva
muitas surpresas e momentos
de entretenimento a todos os
presentes. 

Quem estiver em casa po-
derá acompanhar todas as
emoções em directo, através da
transmissão da Andebol TV. |

Viseu prepara-se para 
receber Supertaças
Andebol No próximo dia 24 Agosto, o pavilhão do Inatel recebe a disputa
do troféu em masculinos e femininos

ARQUIVO

Viseu volta a receber equipas nacionais e internacionais de referência
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ANDEBOL A partir de quinta-
feira, a Selecção Nacional de
Sub/17 começa a disputar em
Gdynia, na Polónia, o Grupo A
da fase final do Campeonato
Eu ropeu da categoria, onde terá
pela frente a equipa da casa
(quinta-feira), Espanha (sexta-
feira) e a Roménia (domingo).

Depois de dois dias de descan -
so, a Selecção Nacional reú ne-
se, esta manhã, em Almada, on -
de até quarta-feira vai acertar
os últimos pormenores antes de
viajar para a Polónia. 

Entre as 16 atletas escolhidas
para a prova por Sandra Fer -

nan des e João Florêncio, que
compõe a equipa técnica das
“qui nas”, estão Ana Rita Neves
e Maria Ramos, jovens jogado-
ras do Alavarium/Love Tiles, e
Sandra Santiago, atleta da Cassa
do Povo de Valongo do Vouga.

Refira-se que, terminada a fa -
se de grupos, as duas primeiras
selecções classificadas seguem
para o “Main Round”, onde vão
“cruzar” com as duas primeiras
do Grupo B, que integra as selec -
ções da Dinamarca, França, Ho-
landa e Montenegro. As terceiras
e quartas classificadas seguem
para o “Intermediate Round”. |

Trio de atletas do distrito
convocado para o Europeu 
de Sub/17 feminino
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Gala e supertaças em viseu
 
 Integradas no programa desportivo da Feira de São Mateus, vão realizar-se a Gala 
e supertaças em Andebol, depois de um acordo de colaboração entre a Federação Por-
tuguesa de Andebol, Associação de Andebol de Viseu, Expovis e Câmara Municipal 
de Viseu. 
 A par da Gala Nacional vão disputar-se duas supertaças: a masculina, entre  o F. C. 
Porto e o Sporting C. P.; e a feminina, entre o Madeira CAB e o Alavarium.  Também 
se vai realizar a final de Andebol em cadeira de rodas (adaptado) e ainda a disputa de 
uma taça entre o S. L. Benfica e o S. D. Teuc (Espanha), informou Joaquim Escada, 
presidente da Associação de Andebol de Viseu.

 Andebol
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