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Seleção salta 
para a liderança 
4 Sub-19 vencem a Coreia do Sul. 
Caso vençam amanhã, selam 'oi-
tavos' no Mundial da Geórgia 

A Seleção de Juniores B portuguesa 
saltou para a liderança do grupo C do 
Mundial da Georgia, ao vencer a Coreia 
do Sul, por 33-24, somando agora 5 
pontos, mais um que coreanos e polacos. 
mais dois que a Croácia e mais tres que o 
Brasil, o que significa que uma vitoria, 
amanhã, perante os polacos. apura 
Portugal para os 1/8 de final. Luis Frade e 
Diogo Silva destacaramLse com 7 golos 
cada, na segunda vitória em 3 jogos para 
os jovens lusos, que abriram a prova com 
um empate com a Croácia. H. C 
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ANDEBOL 

Benfica anfitrião 
nos dois jogos 

Pavilhão da Luz palco da 1.g 
eliminatória da Taça EHF com os 
sérvios do Dínamo Pancevo 

O duelo entre Benfica e os servias do 
Dinarno Pancevo, a contar para a 1." 
eliminatoria da Taça ENF. será realizado no 
pavilhão da Luz. A primeira mão realiza-
-se a 1de setembro (20.30 h) e a 2.' no 
dia seguinte (17 h). Os encarnados evitam 
deslocação aos Balcãs e sào favoritos a 
passarem á 2.' eliminatória, frente aos 
polacos do Gwardia Opole H C 
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mais andebol 

GAIA. FC Porto venceu os 
japoneses do Brave Kings por 26-21. 
com  4 golos de Miguel Martins e 
Nikola Spelic. na 1.' jornada do 
Torneio Internacional de Gaia. 
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mais andebol 
O AVANCA. Internacional brasileiro 

Babo, de 27 anos, que foi campeão 
pelo FC Porto em 2014/2015, esta 
prestes a ser reforço da Artistica de 
Avanca, liderada por Carlos Martingo. 
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TORNEIO INTERNACIONAL 

RIVALIDADE O  Sporting e Benfica 
são cabeças de cartaz do torneio 
de andebol da cidade de Viriato 
IN MINACIONAL O  Formação 
estrangeira convidada este ano é 
o GOG da Dinamarca PRÉ-ÉPOCA 
O Torneio serve de preparação para 
a próxima temporada desportiva 

ANDE 
PARADA DE ESTRELAS EM VISEU 

AIIIIIIENTAÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL 

VISEU. A 
APRESEN-
TAÇÃO DO 
TORNEIO DE 
ANDEBOL DE 
VISEU 
DECORREU 
NO PAVILHÃO 
DA CIDADE E 
CONTOU COM 
A PRESENÇA 
DOS TRÊS 
CLUBES 
LUSOS QUE 
PARTICIPAM 
NO EVENTO. 

LUIS OLIVEIRA 

O
Pavilhão Cidade de Vi-
seu vai receber nos pró-
ximos dias 19 e 20 deste 

mês o XIX Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu que 
vai contar com a participação 
de três equipas portuguesas e 
uma dinamarquesa. 

Considerado um dos melhores 
torneios da modalidade e que 
serve também como um bom 
teste de preparação para a nova 
época desportiva, o torneio de 
andebol de Viseu conta com a 
presença das equipas do Spor-
ting - que ostenta o título de 
campeão nacional - Benfica, 
Águas Santas Milaneza e a for- 

mação da GOG da Dinamarca 
que conta nas suas fileiras com 
dois jogadores internacionais 
dinamarqueses e quatro norue-
gueses). Carlos Resende vai es-
trear-se no banco do Benfica. 
No sábado dia 19, às 15h00 joga-
-se o Sporting-GOG e às 17h00 
o Benfica-Águas Santas. No do-
mingo, a disputado terceiro lu-
gar é às15h30 e a final realiza-se 
às 17h30, seguindo se a ceri-
mónia da entrega de prémios. O 
Torneio internacional de An-
debol de Viseu é organizado 
pela Associação de Andebol de 
Viseu, da Federação de Ande -
boi de Portugal e tem o apoio 
da Câmara de Viseu. o 

SEMINÁRIO 
DE FORMAÇÃO 
DE TREINADORES 
0 A grande novidade da 
edição deste ano do Tor-
neio Internacional de An-
debol de Viseu prende-se 
com a realização, em si-
multâneo, de um seminário 
de formação de treinadores 
da modalidade que terá 
como preletores os treina-
dores dos quatro clubes 
participantes no certame: 
Carlos Resende (Benfica), 
Hugo Canela (Sporting), 
Rolando Freitas (Aguas 
Santas Milaneza) e Nikolej 
Krickau (GOG). • 

Torneio organiza seminário 
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Guimarães
Xico organiza
torneio dias 18 e 19

Nos próximos dias 18 e 19 de
Agosto de 2017, o CD Xico 
Andebol vai organizar o Torneio
Quadrangular de Verão, torneio
que conta com a participação do
Clube Desportivo Xico Andebol,
Associação Artística de Avanca,
ADA Maia/Ismai e Clube de 
Andebol da Póvoa de Varzim. 
O torneio disputa-se no Pavilhão
Desportivo Francisco de Holanda. 

CALENDÁRIO DE JOGOS: 

Sexta-feira – 18 de Agosto 
Jogo 1 – 19 horas – CD Xico 
Andebol - ADA Maia/Ismai 
Jogo 2 – 21 h – AA Avanca - CA
Póvoa Varzim 

Sábado – 19 de Agosto 
16 h – apuramento do 3º e 4º -
Vencido Jogo 1 - Vencido Jogo 2 
18 h – Final - Vencedor Jogo 1-
Vencedor Jogo 2

§andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O jovem andebolista bracarense

do ABC, André Gomes, que se

encontra ao serviço da selecção

nacional de sub-19, na Geórgia,

onde Portugal disputa o Grupo C

do Campeonato do Mundo, foi

ontem visitado no hospital pelo

seleccionador nacional Paulo

Pereira, após ter saído lesionado

quinta-feira logo no início do jo-

go com a Argentina.  

“A vida é feita de momentos.
Ontem não foi um para recordar.
Sabemos que tu mais que nin-

guém querias estar nesta compe-
tição até ao fim. Não foi possí-
vel”, escreveu o selecionador
nacional na sua página pessoal
da rede Facebook.

“Trocávamos um lugar cimeiro
pelo bem estar do André, mas
enfim... A vida segue sempre
com esperança e optimismo.
Obrigado André pela tua ajuda.
Portugal continua a contar conti-
go!”, acrescenta, no texto que
acompanha uma selfie, onde An-
dré Gomes aparece a sorrir.

Apesar da saída do lateral bra-
carense, que é um dos mais pro-
missores jogadores portugueses

da actualidade, Portugal venceu
o jogo com a Argentina (30-28)
e ontem voltou a vencer, desta
vez diante da Coreia do Sul, por
33-24. Hoje a turma das quinas
descansa, para voltar a jogar
amanhã com a Polónia e domin-
go com o Brasil.

Ao serviço nacional da selec-
ção nacional sub-19 estão ainda
os jtambém ogadores do ABC
Oleksandr Nekrushets - cedido
na próxima época ao Madeira
SAD, Francisco Silva,  e Hugo
Manso estes dois promovidos à
equipa sénior.

André Gomes sofre
lesão com Argentina
e vai para hospital
NO MUNDIAL DE SUB-19 a decorrer na Geórgia,
o bracarense André Gomes saiu do jogo com a
Argentina lesionado.

DR

Na Geórgia, seleccionador nacional Paulo Pereira visita André Gomes no hospital
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Equipas da 2.ª divisão também 
são de “alto nível”

Nos apoios aos clubes pela promoção dos Açores no exterior

VERBAS ÉPOCA 2017/18
CLUBE                                    DIVISÃO                                                                 VALOR
Santa Clara                    2.ª Liga - Futebol                                                 1.000.000.00

Praiense                         Campeonato de Portugal - Futebol                            96.396,80

Operário                        Campeonato de Portugal - Futebol                            96.396,80

Sporting Ideal               Campeonato de Portugal - Futebol                            96.396,80

Lusitânia                        Campeonato de Portugal - Futebol                             96.396,80

Fonte do Bastardo        1.ª divisão masculina - Voleibol                              126.520,80

Lusitânia                         Liga Masculina - Basquetebol                                 126.520,80

Sporting da Horta         2.ª divisão masculina - Andebol                                  38.408,10

Candelária do Pico        2.ª divisão masculina - Hóquei Patins                        38.408,10

União Sportiva               Liga Feminina - Basquetebol                                       38.408,10

Clube Kairós (K)             1.ª divisão Feminina - Voleibol                                    38.408,10

Desp. Toledos Pico        1.ª divisão masculina - Ténis de Mesa                            3.168,67

Desp. Juncal Terceira    1.ª divisão Feminina - Ténis de Mesa                             1.600,34

Ricardo Moura                Campeão dos Açores de Ralis 2016                           64.013,50

As equipas de andebol do Sporting da Horta e de hóquei em 
patins do Candelária, que baixaram de divisão, foram contempla-
das com verbas para a promoção dos Açores no exterior.

As verbas reduziram 88.112,70 euros para cada equipa, mas 
para o Conselho do Governo Regional dos Açores a 2.ª divisão 
nacional é igualmente considerada de “alto nível” e “pode contri-
buir para a promoção externa dos Açores”, sendo “um poderoso 
veículo de promoção e divulgação das entidades participantes, 
bem como das suas regiões de origem”.

Noticiámos em 3 de Agosto que aquelas duas equipas não se-
riam contempladas porque descerem às 2.ªs divisões dos campeo-
natos que concorreram, mas, afinal, há outro entendimento.

Assim, mantêm-se as 13 equipas que participam regularmente 
nas provas consideradas importantes para a divulgação dos Aço-
res “no que se refere ao reforço da sua atratividade turística, com 
todos os benefícios económicos daí decorrentes”, como está de-
finido.

A 1 de Abril de 2016 uma resolução do Governo Regional dos 
Açores permite a possibilidade de clubes de divisões inferiores 
poderem estabelecer contratos de promoção: “Nos campeonatos 
nacionais das modalidades de Andebol, Basquetebol, Hóquei em 

Patins, Voleibol, Ténis de Mesa e Futsal só serão celebrados con-
tratos, em cada modalidade, com o clube desportivo açoriano cuja 
equipa, quer ao nível masculino, quer ao nível feminino, parti-
cipe no nível competitivo mais elevado e tenha obtido a melhor 
classificação na época desportiva anterior, independentemente da 
competição ser ou não de nível profissional”.

O montante para esta época e ano desportivo é de 1.861.043,71 
euros, menos 177.825,74 do que há um ano. No quadro em anexo 
estão as 13 equipas e o campeão de ralis, Ricardo Moura.

Há as entradas das equipas feminina do Clube K, em volei-
bol, em substituição do Ribeirense do Pico, por ter sido melhor 
classificada na 1.ª divisão da temporada passada, do Desportivo 
de “Os Toledos”, do Pico, por ter superado o Desportivo do Jun-
cal na 1.ª divisão de ténis de mesa, e do Lusitânia, que substi-
tui o despromovido Angrense no Campeonato de Portugal PRIO 
(CPP).

Recorde-se que no Campeonato de Portugal há um limite de 
apoio a 4 equipas, decisão igualmente saída a 1 de Abril passado. 
Por isso, o estreante Sporting de Guadalupe, vindo do Campeona-
to dos Açores, não é subsidiado.

Foto: SCH

Sporting da Horta baixou de divisão, continua apoiado, mas com cerca de 88 mil euros a menos
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Portugal triunfante 
no Mundial sub-19 
*os Mesmo tendoAndré Go-
mes como baixade peso, devi-
doa uma lesão grave sofrida de 
véspera, a Seleção Nacional 
masculina de sub-19 somou 
mais uma vitória no Campeo-
nato do Mundo do escalão, 
que decorre em Tbilissi 
(Geórgia). A equipa das Qui-
nas ganhou à Coreia do Sul por 
33-24 na terceira jornada, as-
sumindo a liderança do Grupo 
C (cinco pontos) e encami-
nhando-se para os "oitavos". 
Antes do triunfo sobre os sul-
coreanos, Portugal empatara 
a 30 coma Croácia, que é vice- 

campeã europeia; e batera a 
Argentina (30-28). No con-
fronto com os asiáticos, os 
comandados de Paulo Jorge 
Pereira lideraram praticamen-
te sempre e, ao intervalo, já 
tinham cinco golos de vanta-
gem (16-11). Luís Frade e Dio-
go Silva destacaram-se com 
sete golos cada. Amanhã 
(17h00) a Polónia é o adversá-
rio. "Ainda não temos nada, 
mas se jogarmos ao mesmo 
nível e vencermos, cimenta-
mos a nossa posição", disse o 
selecionador, enaltecendo 
ainda "o carácter do grupo". 
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Património 
Nacional 

O Dragão 
de Ouro que 
foi prenúncio 
de História 
> Ricardo Costa era ainda um jovem andebolista do F. 
C. Porto, quando o treinador o chamou à parte durante 
um treino. Mal sabia ele que vinha ai um dos maiores 
Impulsos" da carreira. Qual? Está a olhar para ele. "É o 
Dragão de Ouro de atleta revelação, que ganhei em 
1997/98. Foi um passo importante para a minha afir-
mação", conta o atual técnico do F. C. Gaia, que agora 
concilia o andebol com a gestão de uma empresa de 
transformação de pedras naturais. 

Até porque a distinção foi também prenúncio de dias 
felizes. "Na época seguinte, o F. C. Porto conquistou o 
título que fugia há 31 anos", recorda o antigo ponta di-
reita, que ainda hoje tem bem gravada a vitória épica 
garantida em Braga, frente ao ABC, na fase final. "O jogo  

teve duas horas e meia. Foi interrompido cinco ou seis 
vezes, numa delas pelo presidente do ABC, que pegou 
no microfone a apelar ao público para não atirar obje-
tos para dentro de campo. Pilhas, moedas, guarda-chu-
vas.... aquilo houve de tudo". 

E por falar em encontros marcantes, não há como es-
quecer um com o Valladolid, ao serviço do Ademar de 
Leon. "Eram jogos de grande rivalidade. Naquele, tínha-
mos estado a perder por sete e conseguimos a 'remon-
tada' num golo meu, que valeu a ida à Liga dos Cam-
peões... só que a bola antes tinha saído. Foi uma polémi-
ca enorme", recorda, apontando, ainda, um momento 
inesquecível na seleção: "Em 1999, quando eliminámos 
a Iugoslávia, no apuramento para o Europeu." ANA TuutA 

Billhete"essoal 
Posse Curto 
No■ot Ricardo Alexandre Martins 
Teixeira da Costa 
Naturalidade: Porto 
Idade: 40 anos (28/10/1976) 
Clubes que representou: Colégio 
dos Carvalhos, Boavista, F. C. Porto, 
Águas Santas, Algeciras Balomano, 
Ademar Leon 
Prindpais títulos: cinco títulos 
nacionais, quatro Supertaças 

Ex-andebolista 

Ricardo Costa, 
com o Dragão 

de Ouro 
de Atleta 

Revelação 
1997/98 
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A11Vela de Tavira vai promover andebol na Praça da República
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O Clube de Vela de Tavira está a preparar uma mostra de andebol em parceria com a Associação de
Andebol do Algarve, a Federação de Andebol de Portugal e o IPDJ, na Praça da República (centro da
cidade de Tavira), no dia 24 de agosto a partir das 20h30. O objetivo é dinamizar o... #andebol
#tavira
 
.
 
O Clube de Vela de Tavira está a preparar uma mostra de andebol em parceria com a Associação de
Andebol do Algarve, a Federação de Andebol de Portugal e o IPDJ, na Praça da República (centro da
cidade de Tavira), no dia 24 de agosto a partir das 20h30.
 
O objetivo é dinamizar o andebol na cidade de Tavira e no Algarve, integrando o programa de
atividades deste verão. "Os atletas da formação do Clube Vela de Tavira vão jogar no centro da
cidade. Vamos mostrar o trabalho desenvolvido com os jovens tavirenses e o que o andebol
representa na cidade de Tavira e em Portugal", explica a organização
 
A mostra vai ser aberta à comunidade, pelo que qualquer jovem entre os 5 e os 12 anos de idade
pode participar. A iniciativa inclui diversas atividades e diversões: jogar andebol num campo
insuflável, DJ com música ambiente, insuflável para entretenimento, baliza com remate de precisão,
baliza insuflável e o Sports Radar / Remate Relâmpago.
 
Programa:
 
20h30 - Inicio da mostra e concentração das equipas;
 
21h00 - Apresentação das equipas e do "Manitas" (mascote do andebol);
 
21h15 - Inicio dos jogos.
 
andebol, Tavira
 
Vela de Tavira vai promover andebol na Praça da República added by DV on 12/08/2017
View all posts by DV ?
 
2017-08-12 08:00:51+00:00
 
DV
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Portugal arrasa Coreia 
De A Seleção portuguesa de 
sub -19 continua a reagir da me-
lhor forma à perda de André Go-
mes, que partiu a perna na 2" jor-
nada do Mundial, e assumiu on -
tem a liderança do Grupo C, ao 
vencer a Coreia do Sul por con - 
cludentes 33-24, na 3a jornada da 
primeira fase da competição. 

Perante uma equipa que so-
mava duas vitórias em dois en-
contros disputados, os coman-
dados de Paulo Pereira apresen-
taram-se a grande nível, espe- 

cialmente no capítulo ofensivo, 
com Luís Frade e Diogo Silva em 
grande destaque, com sete golos 
marcados cada. 

Paulo Pereira elogiou a respos 
ta do grupo. "Conseguimos en-
contrar soluções e reajustar nos, 
devido à ausência do André e 
conseguimos continuar a ter 
uma boa prestação", admitiu. 

Portugal, que volta ajogar ama-
nhãcoma Polónia, comanda ago-
ra o Grupo C com5 pontos, mais 1 
dogue Polónia e Coreia do Sul. 
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