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Sporting e Benfica jogam em Viseu antes de se defrontarem na discussão da Supertaça, o primeiro troféu oficial da nova temporada 

ANDEBOL  TORNEIO INTERNACIONAL DE VISEU 

Sporting e Benfica em 
teste antes da Supertaça 
Torneio de pré-época realiza-se a uma semana do primeiro jogo oficial de 2018/2019 
o Franceses do Chambéry e campeão russo Chekhovski Medvedi são os adversários 

Por 

SOFIA COELHO 

S
PORTING e Benfica parti-
cipam no mais conceitua-
do torneio de pré-época, 
uma semana antes de se 
defrontarem no primeiro 

jogo oficial, a Supertaça, agendada 
para dia 26, em Braga. O bicampeão 
nacional e os encarnados, vence-
dores da Taça de Portugal, entram já 
hoje em ação no 20.2  Torneio Inter-
nacional de Viseu, no pavilhão da ci-
dade, com entrada gratuita. 

Os franceses do Chambéry SMB 
são os adversários dos leões, en-
quanto o Benfica defronta o 
Chekhovskiye Medvedi, campeão 
russo — e que jogará com o Spor-
ting na fase de grupos da Liga dos 
Campeões —, na busca por lugar na 
final de amanhã. Na edição do ano 
passado, os dois clubes portugue-
ses acabaram relegados para o en-
contro de atribuição dos 3.2 e 4.2  lu-
gares — o Benfica ganhou ao 
Sporting por 34-31 —, enquanto 
os dinamarqueses do GOG festeja-
ram o triunfo no torneio organiza-
do pela Associação de Andebol de 
Viseu e Federação, ao baterem o 
Águas Santas (36-17) na final. 

«O Medvedi é uma equipa que 
disputa competições europeias, 
que costuma ser forte e investe al-
gum dinheiro. Vai ser um bom tes-
te», anteviu Fábio Vidrago, um dos 
pupilos de Carlos Resende na Luz, 
à BTV. «Nesta altura, o pretendi- 

TORNEIO INTERNACIONAL 
DE VISEU 

pavilhão cidade de visem 

4 Hoje  
Sporting-Chambéry SMB 16.00 horas  
Benfica-Chakhovski Medvedi 18.00 horas 
->  Amanhã 
Jogo 3.°/4.° lugares 15.00 horas  
Final 17.00 horas 

do é que a carga de trabalho nos 
force a cometer erros, para depois 
sabermos corrigi-los, quando os 
jogos forem a valer. Temos um trei-
nador que, no ano passado, era 
novo e, agora, já toda a gente co-
nhece a sua metodologia. Estamos 
um passo à frente», apontou o 
ponta-esquerda da equipa. 

Os leões, comandados por Hu- 

go Canela, fizeram o primeiro trei-
no em conjunto no início da sema-
na e apresentam-se aos sócios na 
terça-feira, defrontando o Bele-
nenses no Pavilhão João Rocha, no 
Troféu Stromp. O técnico apontou 
os objetivos: vencer a Supertaça 
(perdida para o ABC em 2017), re-
petir o título nacional e conquis-
tar a Taça de Portugal. 
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ANDEBOL 
Portugal perde no Europeu 
A Seleção sub-18 masculina perdeu 
com a Hungria (22-24) no Europeu 
do escalão, na Croácia, e defronta, 
hoje, a Noruega, discutindo as 11.' e 
12.'s posições. 

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,22 x 14,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76376986 18-08-2018

ANDEBOL
| redacção | 

Vão ser colocados a partir de
20 de Agosto, segunda-feira, à
venda, na sede da Associação
de Andebol de Braga  os bilhe-
tes para os jogos das supertaças
nacionais feminina e masculina
de andebol, que se disputam dia
26 de Agosto (domingo) no Fó-
rum Braga.  As equipas femini-
nas do Madeira SAD (campeão
nacional) eo SIR 1º de Maio /
ADA CJ Barros defriontam-se

a partir das 14.30. No mesmo
dia, em masculinos, o Sporting
(campeão nacional) enfrentar o
Benfica (vencedor da Taça de
Portugal), às 17.00. 

Para ambos os encontros, há
um bilhete único, com o custo
de 5 euros. Quem preferir fazer
a sua aquisição na sede da As-
socção de Andebol de Braga,
deve deslocatr-se à sede desta
organização, em Braga, na rua
Simoes de Almeida, 95, 1º, Sa-
la 11-A, das 9.30 às 12.30 e das
14.30 às 18.00.

DR

Fórum Braga acolhe jogos no dia 26

Na sede da Associação de Andebol de Braga

Bilhetes para jogos das
supertaças à venda 2.ª feira
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HUNGRIA 
BATE SUB-18 LUSOS 
A Seleção portuguesa 
masculina de sub-18 perdeu 
coma Hungria, por 22-24 
(12-12 ao intervalo), em jogo 
do Campeonato da Europa 
daquele escalão, que se está a 
disputar em Koprimica 
(Croácia). Portugal irá 
concluir a sua presença neste 
torneio defrontando a 
Noruega-que ontem foi 
derrotada pela Eslovénia, por 
28-19 -, em jogo que definirá 
os 11.° e 12.0  classificados. 
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2018-08-17 23:44
 
Seleção portuguesa vai agora disputar o 11.º posto frente à Noruega. A seleção portuguesa de
andebol de sub-18 perdeu esta sexta-feira com a Hungria por 24-22, pelo que vai agora disputar o
11.º lugar no campeonato da Europa, que decorre até domingo na Croácia. Em Koprivnica, os lusos já
só podiam ambicionar ficar entre os nono e 12.º lugares, mas baquearam frente aos magiares, num
desafio que registava empate 12-12 ao intervalo. Costa e Salvador, com quatro golos, Morais e
Ribeiro, com três, foram os melhores marcadores de Portugal, enquanto nos húngaros se destacou
Balint com sete tentos, seguido de Papp com quatro. Portugal disputará agora com a Noruega o 11.º
posto.
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F. C. Porto entre 
os participantes 
no Torneio 
de Estarreja 

ANDEBOL A duas semanas do ar-
ranque do campeonato, embora a 
temporada comece oficialmente 
dentro de uma semana, com a Su-
pertaça entre Sporting e Benfica, 
as equipas entram na reta final da 
preparação e nesse sentido desta-
ca-se a realização da quinta edição 
do Torneio Internacional de Estar-
reja, que terá como palco o Pavi-
lhão Municipal Comendador Ade-
lino Costa Días, em Avanca, na 
próxima terça e quarta-feira. 

F. C. Porto, Avanca e ISMAI são 
os representantes portugueses no 
torneio de pré-época, sendo as res-
tantes vagas preenchidas por 
Medvedi Chehovski (Rússia), 
FRAM (Islândia) e Aranda BM (Es-
panha). 

Os jogos do torneio disputam-se 
no sistema de pontos, sendo esse 
o primeiro critério para a classifi-
cação final. • A.G. 
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ANDEBOL 

SPORTING E BENFICA 
FAVORITOS EM VISEU 
Torneio está muito forte, 
pois também conta 
com uma equipa russa 
e outra vinda de França 

ALEXANDRE REIS 

tt A 20" edição do Torneio Inter-
nacional de Viseu apresenta, hoje e 
amanhã, um cartaz de luxo, conti-
nuando a cotar-se como a compe-
tição de referência da pré-tempo-
rada, que começa ao rubro com as 
presenças de Sporting (bicampeão 
nacional) e Benfica (vencedor da 
Taça). O crónico campeão russo há 
17 anos seguidos, o Chekhovskiye 
Medvedi, liderado pelo treinador 
Vladimirlylaksimov, e o Chambéry 
(9° da Starligue de França) vêm 
conferir qualidade àprova, em que 
as equipas portuguesas são favori-
tas a disputarem a ffnalde amanhã. 

"O MEDVEDI É UMA EQUIPA 
FORTE. VAI SER UM BOM TESTE 
PARA O BENFICA", CONSIDEROU 
O PONTA FÁBIO ANTUNES 

Os leões, que estagiaram no 
Qatar, defrontam hoje (15h00) a 
equipa gaulesa, que chegou até 
aos quartos-de-final da Taça 
EHF, enquanto as águias terão 
pela frente (18h00) um adversário 
mais complicado, pois os russos 
estão rotinados na Liga dos Cam-
peões, tendo sido eliminados no 
6" lugar do Grupo D, bem atrás da 
turma de Alvaiade (4"). 

Os vencedores de cada duelo jo-
gam amanhã a final (17h00), que  

será antecedida pelo jogo para o 3' 
lugar (15h00), no Pavilhão Cidade 
de Viseu, com entradas gratuitas. 

Fábio Antunes e a pré-época 
Enquanto o Sporting se remeteu 
ao silencio, o ponta-esquerda do 
Benfica, Fábio Antunes, falou 
para a BTV, dando conta dos trei-
nos da equipa: "Nesta altura, o 
pretendido é que a carga de tra-
balho nos forcé a cometer erros, 
para depois sabermos corrigi-los 
quando os jogos valerem. Temos 
um treinador que na época pas - 
sada era novo, mas, agora, já toda  

a gente conhece a sua me todolo - 
gia. Estamos um passo à frente", 
sustentou o internacional, refe-
rindo-se a Carlos Resende. Fábio 
Antunes debruçou-se ainda so-
bre o primeiro adversário do 
Benfica em Viseu: "O Medvedi é 
uma equipa que disputa as prin-
cipais competições europeias, 
costuma ser forte e investe algum 
dinheiro. Vai ser um bom teste 
para nós. Um desafio não tão ele-
vado como frente ao Nantes 
[vice- campeão europeu com 
quem o Benfica perdeu por 29 - 
31] , mas do mesmo género." o 

PROGRAMA 

Pavilhão Cidade de Viseu 
com entrada gratuita 

HOJE 
SPORTING-Charnbéry (FRA) 16hoo 

BENFICA-C. Medvedi (RUS) uffloo 

AMANHÃ • 
Jogo para 3° lugar ishoo  
final 171100 

Dérbi pode ser 
só na Supertaça 
marcada para Braga 
O último jogo oficial da pretérita 
temporada foi um dérbi entre 
Benfica e Sporting, com as 
águias a vencerem a Taça de Por-
tugal. E o dérbi entre as mesmas 
equipas pode regressar já ama-
nhã no Torneio Internacional de 
Viseu, no caso de leões e águias 
ganharem os respetivos duelos 
e se apurarem para a final; ou 
também se as duas equipas per-
derem, indo disputar o 3.° lugar 
do pódio. Mas mesmo que os 
dois conjuntos mais cotados de 
Portugal não se encontrem na 
Cidade de Viriato, vai haver dér-
bi de certeza no dia 26 (17h00), 

com a disputa da Supertaça no 
Fórum de Braga, um dos even-
tos nobres da aclamada Cidade 
Europeia do Desporto. No mes-
mo dia, disputa-se, igualmente, 
a Supertaça feminina, com o en-
contro entre o Madeira SAD e o 
Colégio João de Barros, no mes-
mo local, às14h30. 
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40FEU S 1 Ruivil 

Regresso ao 
João Rocha 
Be O Sporting vai realizar na 
terça-feira o Troféu Stromp, 
nas modalidades de futsal e an-
debol, no Pavilhão João Rocha. 

No futsal, a equipa de Nuno 
Dias enfrenta o Leões de Porto 
Salvo, às 19h30. Já no andebol, 
o Sporting jogacoma equipa do 
Belenenses, às 21h30. 

As duas partidas vão servir de 
apresentação das equipas aos 
sócios e adeptos do Sporting, no 
regresso ao pavilhão onde ven 
ceram os títulos nacionais na 
época passada. o 
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Sporting e Benfica favoritos em Viseu
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Torneio  está muito forte, pois também conta com uma equipa russa e outra vinda de França
 
A 20ª edição do Torneio Internacional de Viseu apresenta, hoje e amanhã, um cartaz de luxo,
continuando a cotar-se como a competição de referência da pré-temporada, que começa ao rubro com
as presenças de Sporting (bicampeão nacional) e Benfica (vencedor da Taça). O crónico campeão
russo há 17 anos seguidos, o Chekhovskiye Medvedi, liderado pelo treinador Vladimir Maksimov, e o
Chambéry (9º da Starligue de França) vêm conferir qualidade à prova, em que as equipas
portuguesas são favoritas a disputarem a final de amanhã.
 
Os leões, que estagiaram no Qatar, defrontam hoje (15h00) a equipa gaulesa, que chegou até aos
quartos-de-final da Taça EHF, enquanto as águias terão pela frente (18h00) um adversário mais
complicado, pois os russos estão rotinados na Liga dos Campeões, tendo sido eliminados no 6º lugar
do Grupo D, bem atrás da turma de Alvalade (4ª).
 
Os vencedores de cada duelo jogam amanhã a final (17h00), que será antecedida pelo jogo para o 3º
lugar (15h00), no Pavilhão Cidade de Viseu, com entradas gratuitas.
 
Fábio Antunes e a pré-época
 
Enquanto o Sporting se remeteu ao silêncio, o ponta-esquerda do Benfica, Fábio Antunes, falou para a
BTV, dando conta dos treinos da equipa: "Nesta altura, o pretendido é que a carga de trabalho nos
force a cometer erros, para depois sabermos corrigi-los quando os jogos valerem. Temos um treinador
que na época passada era novo, mas, agora, já toda a gente conhece a sua metodologia. Estamos um
passo à frente", sustentou o internacional, referindo-se a Carlos Resende. Fábio Antunes debruçou-se
ainda sobre o primeiro adversário do Benfica em Viseu: "O Medvedi é uma equipa que disputa as
principais competições europeias, costuma ser forte e investe algum dinheiro. Vai ser um bom teste
para nós. Um desafio não tão elevado como frente ao Nantes [vice-campeão europeu com quem o
Benfica perdeu por 29-31], mas do mesmo género."
 
Dérbi pode ser só na Supertaça marcada para Braga
 
O último jogo oficial da pretérita temporada foi um dérbi entre Benfica e Sporting, com as águias a
vencerem a Taça de Portugal. E o dérbi entre as mesmas equipas pode regressar já amanhã no
Torneio Internacional de Viseu, no caso de leões e águias ganharem os respetivos duelos e se
apurarem para a final; ou também se as duas equipas perderem, indo disputar o 3.º lugar do pódio.
Mas mesmo que os dois conjuntos mais cotados de Portugal não se encontrem na Cidade de Viriato,
vai haver dérbi de certeza no dia 26 (17h00), com a disputa da Supertaça no Fórum de Braga, um dos
eventos nobres da aclamada Cidade Europeia do Desporto. No mesmo dia, disputa-se, igualmente, a
Supertaça feminina, com o encontro entre o Madeira SAD e o Colégio João de Barros, no mesmo local,
às 14h30.
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Alexandre Reis
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