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Andebol

13.º Torneio Internacional 'Feira de S.Mateus'

Realiza-se nos dias 20 e 21 deste mês

Benfica e Sporting discutem 
troféu com suecos e espanhóis
Benfica e Sporting são as
duas equipas portuguesas
presentes no importante
Torneio Internacional
'Feira de S. Mateus'.
As duas restantes equipas
que discutem a posse do
troféu, são o Cuatro Rayas
Balonmano Valladolid
(Espanha) e Lugi Handboll
(Su é cia)

SILVINO CARDOSO

A Associação de Andebol de
Vi seu e a Federação de Ande -
bol de Portugal com o patro -
cínio institucional da Câmara
Mu nicipal de Viseu e da Expo -
vis e, ainda, com o apoio de
várias empresas e outros par-
ceiros da região vão organizar o
Torneio Inter na ci o nal de
Andebol da Feira S. Ma teus.

O torneio, que já faz parte da
história do desporto da secular
Feira de S. Mateus, tem sido nos
últimos anos, uma das boas re -
ferências do referido projecto  e
pretende aliar à promoção do
des porto, especialmente do an -
debol, a promoção do popular

certame viseense e, conse-
quentemente, da cidade e do
concelho, bem como dar a con-
hecer os produtos de ex ce -
lência que referenciam a região 

A 13.ª edição do torneio rea -
li za-se nos dias 20 e 21 deste
mês e tem como palco o Pa -
vilhão do Inatel, em Viseu.
Conta com a presença de qua-
tro equipas de referência no an -
debol nacional e internacional,
como são o Benfica, Spor ting,
Cuatro Rayas Balo n mano Val -
la dolid (Espanha) e Lugi Han d -
boll (Suécia).

No dia 20 (sábado), os dois jo -
gos (15h00-Sporting.-Lugi Han  -
dboll) e (17h00-Benfica-Valla -
dolid) são transmitidos, em
directo, pela RTP2.

No dia 21 (domingo), o jogo
de apuramento dos 3.º e 4.º
classificados realiza-se às 15h00
e a final terá lugar às 17h00.
Esta será também transmitida
em directo pela RTP2, se uma
equi pa portuguesa for apurada
pa ra discutir a posse do troféu. 

A organização está a fazer um
grande esforço na promo ção do
evento, esperando-se uma

grande adesão dos aman tes do
andebol, dos desportistas em
geral e de todos os que gos tam
de ajudar a promover a sua terra,
já que as entradas são li vres.

Refira-se que este torneio já
foi considerado dos melhores
que se realizam na Península
Ibérica e só não mantém essa
referência pelas condicio-
nantes financeiras que afectam,
e muito, a realização de eventos
de importância reconhecida. 

No entanto, a preocupação
dos responsáveis foi conseguir
a sua efectivação, através de um
esforço suplementar e uma
conjugação de vontades de pes-
soas e entidades.

A organização está confiante
que o torneio será mais um
êxito, tanto mais que o Spor -
ting e o Benfica têm muitos
ade ptos na cidade e na região, o
que garante, desde logo, a pre-
sença de muito público em to -
dos os jogos.

A assistir ao desenrolar do
evento, tal como tem aconteci-
do nos últimos anos, vai es tar o
presidente da Federação de An -
debol, Henrique Torrinha.

Benfica e Sporting regressam a Viseu 
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Andebol: árbitros
no Mundial Sub-19

A dupla internacional madei-
rense mais categorizada da
actualidade, ao nível do Ande-
bol, Ricardo Fonseca/Duarte
Santos estará no IV Campeo-
nato do Mundo de Sub-19
masculinos, a decorrer de 10 a
20 deste mês, na Argentina.

Vasco Sousa
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ANDEBOL

Sporting apresentou-se 
com quatro reforços
A equipa de andebol do Sporting apresentou-se ontem com quatro 
reforços e com o objetivo de “jogar melhor” do que na época 
passada, em que terminou na terceira posição do campeonato. Os 
portugueses Luís Oliveira, ex-guarda-redes do ABC, e João Paulo 
Pinto, ex-S. Bernardo, o sérvio Zoran Radojevic, ex-R. Kraguje-
vac, e o romeno Daniel Muresan, ex-HC Constanta são as «caras 
novas» do plantel que continuará a ser comandado pelo sérvio 
Branislav Pokrajac. Sérgio Barros, Rui Silva, Carlos Siqueira e Nuno 
Gonçalves foram promovidos da formação de juniores e comple-
tam um plantel de 18 elementos, em que 10 jogadores transitam da 
equipa do ano passado.
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Andebol
Rito quer ganhar tudo no Benfica

A equipa de ande-

bol do Benfica tem 

como “desafio” ven-

cer todas as compe-

tições em que está 

envolvida, assumiu 

ontem o treinador 

Jorge Rito, o prin-

cipal reforço dos 

lisboetas, durante 

a apresentação ofi-

cial para a época 

2011/12.

«Estou com enor-

mes expectativas 

no trabalho que 

podemos realizar. Estou convencido que com traba-

lho e com humildade vamos vencer este desafio. E o 

nosso desafio é vencer: vencer tudo», afirmou Jorge 

Rito durante a conferência de imprensa, realizada num 

hotel de Lisboa.

O técnico assinalou que a realidade do Benfica é 

«completamente diferente da que estava habituado» 

no ABC de Braga, clube ao qual esteve ligado durante 

23 anos, advertindo que será necessário «um processo 

de adaptação», mas manifestando entusiasmo por «ter 

oportunidade de trabalhar num clube que tem uma 

dimensão diferente» da dos minhotos.

«Vim para o Benfica para tentar melhorar, para tentar 

fazer melhor do que foi feito no ano passado. E se no 

ano passado o Benfica ganhou dois troféus, ficaram 

outros dois por ganhar e é legítimo dizer-se que para 

fazer melhor temos que ganhar no mínimo três e se 

forem quatro seria excelente», adiantou.

DM
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