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19.º Torneio Internacional
de Viseu em Agosto

A capital da Beira Alta vai re-
ceber nos próximos dias 19 e
20 de Agosto o habitual Tor-
neio Internacional de Ande-
bol, o que irá acontecer pela
19.ª vez. Trata-se de um dos
mais prestigiados torneios de
pré-época de andebol da Pe-
nínsula Ibérica e já tem con-
firmada as presenças do Spor-
ting, actual campeão nacional,
do Benfica, Águas Santas e,
ainda, da formação dinamar-
quesa do GOG.

No sábado, realizam-se as
meias-finais no pavilhão “Ci-
dade de Viseu” entre o Spor-
ting e a equipa  dinamarquesa,
cabendo ao Benfica disputar
a presença na final contra a
turma portuense do Águas
Santas. No domingo joga-se,
como tem acontecido, reali-
zam-se mais duas partidas, a
primeira para apurar a ter-
ceira equipa que subirá ao pó-

dio e logo a seguir o duelo que
permitirá a conquista do tro-
féu em disputa.

Recorde-se que na última
edição o Sporting acabou por
fazer a festa do primeiro lugar,

ao derrotar o Benfica num
empolgante jogo de andebol,
por 25-22. |

Andebol Pavilhão ‘Cidade de Viseu’ volta a ser o palco de um dos mais
importantes torneios internacionais desta modalidade

Formações do Benfica e do Sporting vão discutir a vitória neste prestigiado torneio de andebol
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ABC

Francisco Silva
no plantel sénior
O lateral Francisco Silva, de 18 anos, assinou con-
trato por três anos e vai trabalhar com o plan-
tel sénior do ABC/UMinho. O atleta foi uma 
das figuras da equipa de juvenis A, que foi vice-
-campeã nacional na temporada passada, ten-
do ainda alinhado em alguns encontros pe-
los juniores, daí que conheça o novo treinador, 
Jorge Rito, e tenha merecido a sua confiança.
Francisco Silva veste a camisola do ABC des-
de 2011, quando começou a jogar nos infan-
tis. O atleta já foi chamado à seleção nacio-
nal de juvenis e também joga andebol de praia 
pelo Cenas e Coisas, da Associação do Porto.
O ABC já tinha garantido o concurso de  Nuno 
Silva e Hugo Rosário, ambos ex-Madeira, Bel-
miro Alves (ex-Fafe) e renovou com o guarda-
-redes Cláudio Silva.
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ANDEI» GILBERTO DUARTE 
GARANTIDO NO VASTA MO 
"Irei cumprir o meu contrato e na época 
2017/18 irei continuara utilizaras cores do 
Wisla Plock!", garantiu, ontem, em comuni-
cado, Gilberto Duarte. Refira-se que este 
esclarecimento surge após o meia-distância, 
que está a fazer a primeira temporada no 
clube polaco, para onde se transferiu após 
oito anos no FC Porto, ter sido apontado 
como alvo do Sporting. —Lo. 
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RENOV.3S4 MIGO GLÓRIA 
NAS um MIRRADA NO ISNAI 
O central Hugo Glória, de 20 anos, também ja 
renovou com o ISMAI, clube que representou 
nas duas últimas épocas, depois de ter 
começado no CA Leça e passado pelo FC Porto. 
Os pontas-esquerdas Leonel Fernandes e 
Diogo Coelho, o lateral-esquerdo Tiago Heber, 
o central António Ventura, o ponta-direita 
António Almeida e os pivôs Francisco Fontes e 
Pedro Vieira já haviam renovado. --RA. 
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A5 Portuguesas já estão nos "quartos" do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6eeff5c9

 
Fotografia: página de facebook da IHF (Federação Internacional de Andebol)
 
Nas Ilhas Maurícias, a seleção feminina de andebol de praia (sub-17) define esta sexta-feira, contra a
China, o primeiro lugar do Grupo II do "main round".
 
A seleção feminina de sub-17 em andebol de praia garantiu antecipadamente o apuramento para os
quartos-de-final do campeonato mundial da modalidade, a realizar nas Ilhas Maurícias.
 
Portugal derrotou esta quinta-feira as seleções da Venezuela e da Tailândia, repartindo a primeira
posição do Grupo II com a China. Estas duas seleções somam cinco vitórias cada (e zero derrotas),
defrontando-se esta sexta-feira na última jornada do grupo para definir a liderança.
 
Quem terminar na primeira posição joga nos quartos-de-final frente à quarta classificada do Grupo I,
ou seja, uma equipa teoricamente mais fraca do que a adversária da segunda classificada do mesmo
grupo, que defrontará a equipa que termine no terceiro lugar do Grupo I.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
Hoje, Portugal bateu a Venezuela por 2-0 (30-16 e 24-14) e a Tailândia por 2-1 (28-24, 22-24 e 7-0
no "shoot out").
 
Também hoje, a seleção masculina da mesma categoria foi derrotada frente a Espanha por 0-2 (14-15
e 16-27) e Argentina por 1-2 (23-19, 14-16 e 8-9 no "shoot out").
 
Amanhã, Portugal defronta o Paraguai para definir qual das duas seleções segue para os quartos-de-
final. Quem perder fica pelo caminho.
 
13 julho 2017 às 23:54
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