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Andebol

Torneio Internacional da Feira de S. Mateus 2010

Jogos decorrem no Pavilhão do Inatel entre os dias 26 e 29

Croatas do RK Nexe e Benfica 
no jogo inaugural do torneio
A cerca de oito dias 
do início, o 'Torneio
Internacional da Feira 
de S. Mateus' está a gerar
grande expectativa em
Viseu. A prova conta com
a presença de uma equipa
dinamarquesa e outra cro-
ata e, ainda, com as qua-
tro melhores nacionais   

SILVINO CARDOSO

SILVINO.CARDOSO@DIARIODEVISEU.PT

À medida que se aproxima o
dia 26, o primeiro de três dias
de andebol de alta qualidade, os
adeptos da modalidade come-
çam a mobilizar-se para esta-
rem presentes no Pavilhão do
Inatel.  Viseu vai voltar a ser a
'capital' do andebol, enrique-
cendo mais uma edição do tor-
neio internacional, prova orga-
nizada pela Federação de
Andebol de Portugal, que conta
com o apoio da Associação de
Andebol de Viseu, da Câmara
Municipal de Viseu e da Expo-
vis. O calendário de jogos já foi
sorteado e cabe ao RK Nexe
(Croácia) e Benfica abrir as hos-
tilidades, na luta pela conquista
do lugar mais alto do pódio,
numa prova que tem merecido
rasgados elogios das comitivas
nacionais e estrangeiras. 

Joaquim Escada, presidente

da Direcção da Associação de
Andebol de Viseu, afirma que
"tudo está a ser feito para dar as
melhores condições aos partici-
pantes, não só a nível de aloja-
mento, mas também em ter-
mos de treinos, tal como acon-
teceu nas edições anteriores".
"Queremos promover o ande-
bol, em primeiro lugar, mas
não esquecemos a importância

de dar uma boa imagem da
cidade e da região, bem como
mostrar as potencialidades eco-
nómicas da Feira de S. Mateus e
do distrito,", afirma o dirigente.

Tendo em conta os inúme-
ros pedidos de convites, a orga-
nização realça o enorme inte-
resse que o evento está a desper-
tar de Norte a Sul do país,
aumentando, sem dúvida, a
partir do momento em que
foram conhecidas as equipas
que vão lutar pela posse do tro-
féu", reitera o presidente da AA
Viseu. 

"Sem margem para dúvidas
que a presença de equipas
como o Benfica, Sporting, FC
Porto e Madeira SAD, vai levar
ao Pavilhão do Inatel muitos
adeptos da modalidade. Mas a
presença de uma equipa dina-
marquesa (SR Jeru Handbold) e
outra croata (RK Nexe), dá ao
torneio uma dimensão ainda
mais forte, contribuindo, assim,

para que a juventude viseense
seja incentivada à prática da
modalidade. Não nos podemos
esquecer que vão estar em
acção equipas que possuem
tipos de prática de andebol dife-
renciado, sendo o nórdico
(Dinamarca) jogado com mui-
ta agressividade, enquanto o
croata (Skjern) é mais muscula-
do. Já o andebol português é
caracterizado pela imaginação
dos praticantes, embora come-
ce também a mostrar-se rápido
e eficaz", esclarece Joaquim
Escada.  

Finais directas  
As ausências do ABC de Bra-

ga (vencedor em 2009) e dos
espanhóis do Pilotes Posada,
são compensadas pelas partici-
pações do FC Porto e Madeira
SAD, com a curiosidade de nes-
ta equipa jogar o viseense Luís
Marques, filho do treinador do
Académico, João Marques. 

A primeira fase da prova é
disputada de 26 a 28 de Agosto,
com as equipas dos dois grupos
(três equipas cada), a jogarem
no sistema de todos contra
todos.  No dia 29, decorrem as
finais directas, ou seja, os pri-
meiros de cada grupo dispu-
tam a posse do troféu, enquan-
to os segundos classificados vão
lutar pelo último lugar do
pódio.  

Acção de formação 
Vão estar em Viseu persona-

lidades importantes do andebol
nacional e internacional, decor-
rendo uma acção ligada à arbi-
tragem, na qual os responsáveis
internacionais do sector farão
uma acção de reciclagem de
nove duplas de arbitragem. O
húngaro Sandor, o espanhol
Henrike e o português António
Rolão vão ter a responsabilida-
de de ministrar as aulas teóricas
e práticas das duplas.

Joaquim Escada acredita em mais
um êxito do torneio 

CALENDÁRIO

26/8 
GRUPO A

RK Nexe-Benfica (18h30)

GRUPO B

Skjern-Sporting (20h00)

27/8
GRUPO A

FC Porto-RK Nexe (18h30)

GRUPO B

Sporting-Madeira SAD (20h30)

28/8
GRUPO A

Benfica-FC Porto (17h00) RTP2

GRUPO B

Sporting-Madeira SAD (19h00)

29/8

12h00: 3.º grupo A-3.º grupo B

15h00: 2.º grupo A- 2.º grupo B

17h00 (final): 1.º grupo A-1.º grupo B

(RTP2)
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A cidade da Póvoa de Var-
zim vai ser palco, a partir de 
amanhã, do Torneio de Ande-
bol Ibérico, competição que 
vai contar com as presenças 
de FC Porto (bicampeão na-
cional), Sporting (vencedor 
da Taça Challenge) e Barce-
lona, que tem colecciona-
do títulos europeus nos últi-
mos anos.

Javier Murugarren, da em-
presa M-cell, patrocinadora 
do evento, pretende que este 
torneio, que arranca já ama-
nhã, «dignifique a modalida-
de». «Este é o momento opor-

tuno para mudar a mentali-
dade, mudar o consumo no 
que diz respeito ao despor-
to. Muitas modalidades ofe-
recem momentos emocionan-
tes ao seu público», explica o 
espanhol.

Henrique Torrinha, presi-
dente da Federação de An-
debol de Portugal, sublinha 
que «as parcerias, com as au-
tarquias e empresas priva-
das, são cada vez mais ne-
cessárias para a realização 
de competições». «Sem a 
colaboração da Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim, 

este evento não poderia ser 
realizado. O excelente espa-
ço que a Póvoa de Varzim 
oferece, o Pavilhão Munici-
pal, é a escolha mais acer-
tada para a realização da 
competição. As três equi-
pas vão sentir-se muito bem 
aqui», juntou.

Já Aires Pereira, vice-presi-
dente da Câmara Municipal e 
vereador do Pelouro do Des-
porto, diz que este é um dos 
primeiros passos que a autar-
quia dá após ter sido «assinado 
um protocolo de colaboração 
entre a autarquia e a Federa-

ção». «Nada melhor para rea-
nimar a modalidade no con-
celho do que recebermos os 
melhores do país e da Euro-
pa», finalizou.

A prova começa amanhã, 
pelas 21h00, com a realiza-
ção do Sporting-FC Porto e, 
no sábado (17h00), os leões 
medem forças com o Barce-
lona. A competição fecha no 
domingo com a realização do 
embate entre a turma catalã 
e os dragões (17h00). Todos 
os jogos têm lugar no Pavi-
lhão Municipal da Póvoa de 
Varzim. 

Prova de andebol começa a disputar-se amanhã

Barcelona, Sporting e FC Porto 
no Torneio Ibérico na Póvoa de Varzim
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euRo suB-18 de aNdeBol  

portugal  
perde com 
Rep. Checa 
Portugal foi ontem derrotado 
pela República Checa, por 29-
21, na última jornada da fase 
intermédia do Campeonato da 
Europa de sub-18, que está a 
decorrer em Montenegro. Ao 
intervalo a «equipa das quinas», 
comandada por Nuno Trancoso, 
já perdia por 15-12. Portugal 
volta a entrar em campo na pró-
xima fase, mas ainda não sabe 
com que adversário.     
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   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:01:16

 	Hora de emissão: 21:28:00 
ID: 31519455

 
18-08-2010

Andebol masculino

 

Marítimo vai actuar na II Divisão e o plantel será composto por jogadores madeirenses.
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A Sporting e Benfica vão estar presentes

Andebol

Torneio São Mateus é de grande nível 
Ultimam-se pormeno-

res para mais uma edi-
ção do Torneio Inter-
nacional de Andebol da 
Feira de São Mateus, que 
este ano se vai disputar 
nos próximos dias 26, 27, 
28 e 29 deste mês.

Os jogos serão realiza-
dos no Pavilhão do Ina-
tel.

Mais uma vez, a pro-
va organizada pela as-
sociação de Andebol 
de Viseu, em colabora-
ção com a Federação de 
Andebol de Portugal, 
tráz até ao torneio seis 
equipas de grande gaba-
rito. Desde logo, quatro 
das principais formações 
nacionais, entre as quais 

se destacam o Campeão 
Nacional de Andebol da 
I Divisão, Futebol Clube 
do Porto, e o vencedor 
da Taça EHF, o Sporting 
Clube de Portugal, às 
quais se juntam o Sport 
Lisboa e Benfica e o Ma-
deira SAD. Completam 
o leque de seis equipas 
o RK Nexe (Croácia), e 
o Skjern (Dinamarca). 
Croatas e Dinamarque-
ses são representantes 
de dois países com lar-
gas tradições na modali-
dade e que dão um acrés-
cimo de qualidade a este 
torneio.

O Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu 
acontece cerca de duas 

semanas antes do início 
das competições nacio-
nais, o que representa 
uma mais-valia na pre-
paração das equipas.

A categoria das forma-
ções presentes, a quali-
dade da organização da 
Associação de Andebol 
de Viseu, que garante 
às equipas condições de 
alojamento únicas, tor-
nam este torneio num 
dos mais apetecíveis na 
pré-época do andebol em 
Portugal, com as princi-
pais equipas nacionais a 
tudo fazerem para estar 
presentes em Viseu.

Mais um grande tor-
neio em perspectiva.

Gil Peres

Qualidade ∑ Organização garante seis equipas de topo
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