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Este fim-de-semana há 
andebol de elite para ver em 
Pinhel e na Mêda. No sábado, 
Benfica e ISMAI (Associação 
Desportiva Académica da Maia), 
recém-promovido à 1ª Divisão 
nacional, disputam a segunda 
edição do Troféu José Ramos no 
pavilhão do complexo desporti-
vo da Mêda (17 horas).

No domingo, em Pinhel, 
os encarnados defrontam o AA 
Avanca, que está a estagiar na 
cidade. O jogo tem início pelas 
17 horas no Pavilhão Multiusos 
local e vai decidir a atribuição 
do Troféu “Cidade de Pinhel”. 
As partidas são promovidas 
pela Associação de Andebol da 
Guarda, em colaboração com as 
duas autarquias anfitriãs.

Andebol

Benfi ca joga na 
Mêda e Pinhel
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As diversas provas de Andebol, de âmbito 
nacional e internacional, realizadas em Viseu, 
‘contribuíram não só para a divulgação do 
andebol, mas igualmente para levarem bem 
longe o nome da cidade e da região’, disse 
Joaquim Escada, presidente da Associação de 
Andebol de Viseu, na apresentação do pacote 
de programas específicos para a Feira de S. 
Mateus/2013, que se prolonga 
até 22 de setembro.

O dirigente, que falava em 
conferência de imprensa, disse 
também que vão acontecer em 
Viseu ‘eventos inéditos e de 
enorme importância para o 
andebol nacional’. Informou que 
a ‘Associação e a Federação vão 
organizar a 3.ª Gala Nacional de 
Andebol, e a disputa das duas 
supertaças masculina e femi-
nina. No primeiro caso, entre o 
FC Porto-Vitalis, Sporting CP, 
Alavarium AC, Madeira Andebol SAD, SL 
Benfica, SD Teucro (Espanha) e ainda as 
equipas da APD Braga e Associação dos Ami-
gos do Rovisco Pais de Andebol em Cadeira 
de Rodas (ACR).

AlIAr o desporto Ao turIsmo

Para Joaquim Escada, estamos perante 
‘um projeto importante, porque contribui 
para trazer a Viseu as televisões, jornalistas 
nacionais e estrangeiros, o que é também – 
defendeu – uma forma de aliar o desporto ao 
turismo, no caso em concreto promovendo 
o andebol’. Quanto à Gala, esta ‘vai premiar 
todos os que se distinguiram na promoção e 
projeção do andebol’, com a particularidade 
de Viseu ‘ser a segunda cidade, depois de 

Fafe, onde tal acontece’.
 O presidente da Federação de Andebol 
de Portugal, Ulisses Pereira, frisou que a 
realização da Gala em Viseu corresponde 
ao ‘trabalho intenso e notável que, ao longo 
dos últimos 24 anos, tem sido levado a cabo 
pela Associação de Andebol de Viseu’, ao 
ponto de se poder considerar, hoje, como 

uma ‘referência nacional dentro do andebol’. 
A ‘modalidade tem ganho muito com os 
eventos realizados em Viseu’.

protocolo quAdrIpArtIdo

 A assinatura de um acordo de colabora-
ção entre a Federação de Andebol, Associa-
ção de Andebol de Viseu, Expovis (entidade 
responsável pela realização do programa da 
Feira de S. Mateus) e a Câmara Municipal 
de Viseu, diz bem do interesse recíproco das 
partes, face à realização destas iniciativas.
 O desporto, como salientou o diretor 
executivo da Expovis, José Moreira, ‘vai 
continuar a merecer atenção especial dentro 
da programação da Feira de S. Mateus’.

textos: R. Bispo

ANdebol com lugAr prIvIlegIAdo 
Eventos inéditos
e de enorme importância
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Andebol
ABC/UMinho faz jogo
de apresentação
aos sócios no sábado
A equipa do ABC/UMinho faz o
seu jogo de apresentação aos só-
cios e simpatizantes no próximo
sábado, frente ao SD Octavio Vi-
go. Partida é às 19 horas, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.
Entrada é livre.
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Artística de Avanca recebe 
“leões” no primeiro teste

ANDEBOLDepois de uma se-
mana a trabalhar, a equipa da
Artística de Avanca tem já hoje,
ao final da tarde, o seu pri-
meiro teste, fren te ao Sporting,
um dos potenciais candidatos
ao título nacional da 1.ª Divisão
masculina.

Depois de uma semana de-
dicada à componente física, os
jogadores vão recuperando a
forma para enfrentar uma

longa caminhada, que não será
fácil. O treinador Luís, neste
encontro, poderá efectuar uma
primeira avaliação ao trabalho
que vem sendo desenvolvido.

Com entrada livre, esperam-
se muitos adeptos neste en-
contro, que começa às 19.30
horas, no Pavilhão Adelino
Dias Costa, em Avanca, onde
poderão ver vistos em acção
os cinco reforços da equipa. |

Ver em acção os reforços é um dos atractivos do jogo de hoje

D.R.
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ANDEBOL No início de mais
uma época desportiva, a Asso-
ciação de Andebol da Guarda
e o distrito preparam-se para
no próximo fim-de-semana re-
ceber grandes equipas de an-
debol, em que o Benfica será o
cabeça de cartaz. 

Depois de no passado mês
de Julho estarem na região
guardense as seleções de Por-
tugal e Espanha (juniores mas-
culinos), para a disputa da 1.ª

Taça Ibérica de Andebol, na ci-
dade de Pinhel, é agora a vez
da equipa de seniores mascu-
linos do Benfica brindar todos
os guardenses com a realização
de dois encontros. 

No sábado, será na cidade da
Meda a receber uma partida, e
no domingo, a de Pinhel.

São dois jogos que contam
para a conquista de outros tan-
tos troféus. No dia 17, pelas
17h00, no Pavilhão do Com-

plexo Desportivo da Mêda, rea-
liza-se a 2.ª edição do Troféu
José Ramos, com o Benfica a
defrontar o ISMAI (Associação
Desportiva Académica da
Maia), equipa que subiu à 1.ª
Divisão Nacional. 

Já no dia 18, igualmente pe-
las 17h00, no Pavilhão Multiu-
sos de Pinhel, realiza-se a par-
tida para a discussão da posse
do ‘Troféu Cidade de Pinhel’,
com a equipa lisboeta a de-
fronta  a Associação Atlética
de Avanca que irá realizar um
estágio de preparação em Pi-
nhel, a partir de amanhã e pro-
longando-se até ao final do
próximo domin go. |

Presença do Benfica vai 
animar o distrito da Guarda

Encarnados jogam na Mêda
e em Pinhel
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Silvino Cardoso

FC Porto, Sporting, Alavarium
e Madeira SAD - as duas pri-
meira em seniores masculinos
e as outras em femininos - já
estão preparar-se para dispu-
tarem o primeiro troféu oficial
da época 2013/14 

E será em Viseu, no pavilhão
do Inatel, que terão lugar as su-
pertaças, em jogos agendados
para o próximo dia 24. 

A primazia é dada às senho-
ras - Alavarium e Madeira SAD
estão no arranque da nova
época desportiva, em jogo
mar cado para 15h00, com
transmissão em directo n’A
Bola TV e na Andebol TV. 

É a primeira vez que o Ala-
varium vai disputar uma Su-
pertaça. Por outro lado, o Ma-
deira SAD já soma 14 Superta-
ças consecutivas e estará em
Viseu à procura do 15.º troféu. 

Encontrado o vencedor da
supertaça feminina, será a vez
de FC Porto e Sporting se de-
frontarem, na supertaça mas-
culina. O jogo vai iniciar-se às
18h00, igualmente com trans-
missão em directo n’A Bola TV
e na Andebol TV. Em termos de
palmarés, o FC Porto conta
com cinco Supertaças conquis-
tadas, mais três que o Sporting. 

Troféu Feira de S. Mateus 
no domingo 

Para a tarde de domingo  es-

tão reservados dois jogos dife-
rentes e que vão servir para en-
contrar o vencedor do Troféu
Feira de S. Mateus. 

Novamente no pavilhão do
Inatel, o primeiro jogo será de
andebol em cadeira de rodas
de 7 (ACR7), que vai ser dispu-
tado pelas equipas do APD
Braga e dos Amigos do Rovisco
Pais. A prova começa às 14h30,
com transmissão em directo na
Andebol TV. 

Pelas 16h00, Benfica e os es-

panhóis do SD Teucro vão dis-
cutir o Troféu Feira de S. Ma-
teus, num jogo que será igual-
mente transmitido online em
directo na Andebol TV. 

Gala do Andebol 
Nem só de jogos se fará o

fim-de-semana em Viseu. Na
manhã de sábado, o Hotel
Montebelo é palco do sorteio
de quatro das mais importan-
tes provas nacionais. 

Naquele que é um dos even-

tos mais atractivos do fim-de-
semana, a III Gala do Andebol
decorre na noite de sábado, a
partir das 21h15, no Teatro Vi-
riato, que terá casa cheia. Para
além da entrega de prémios, a
III Gala do Andebol reserva
muitas surpresas e momentos
de entretenimento a todos os
presentes. 

Quem estiver em casa po-
derá acompanhar todas as
emoções em directo, através da
transmissão da Andebol TV. |

Viseu prepara-se para 
receber Supertaças
Andebol No próximo dia 24 Agosto, o pavilhão do Inatel recebe a disputa
do troféu em masculinos e femininos

ARQUIVO

Viseu volta a receber equipas nacionais e internacionais de referência

Página 15



A16

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,50 x 9,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49247084 14-08-2013
7 ANDEBOL - TERMINOU O “EUROPEU” SUB-19 FEMININO COM PORTUGAL NO 15.º LUGAR

Mónica Soares (Madeira SAD) foi a melhor marcadora
Com 50 golosmarcados, Mónica Soares foi a

melhor marcadora do Campeonato da Europa
Sub-19 feminino de Andebol, que terminou na
Dinamarca. A atleta doMadeira SAD recebeu o
prémio na cerimónia de encerramento da pro-
vaapós a final, entre Rússia e Hungria, que con-
sagrou as russas como campeãs europeias (36-
28). De acordo com a informação na página da
EHF, com 50 golos marcados, em sete jogos,
Mónica Soares, liderou as melhores marcado-
ras, sendo que em 2.º lugar ficou Anne Mette
Hansen, da Dinamarca, com 48, e no 3.º posto
a espanhola Teresa Frances Aguado, com 44

tentos. No “Europeu” Sub-19, a equipa das “qui-
nas” - que contou ainda com a guarda-redes
madeirense, Isabel Góis, também do Madeira
SAD - terminou no 15.º e penúltimo lugar, de-
pois de derrotar a Eslováquia por 24-22. A se-
leccionadora nacional, Filomena Santos, reve-
lou O “Europeu” foi «uma experiência que nos
enriquece muito a todos, atletas, treinadores,
equipa técnica. O objectivo deste grupo é qua-
lificar-se para ir à fase final doMundial, do pró-
ximo ano, e, com isso, fazer o pleno das selec-
ções jovens». 1

vascosousa@jornaldamadeira.ptA j prova.
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Eduardo Rodrigues
continua no Xico
e o plantel sofre
poucas alterações

Sorteio da 2ª Divisão, onde o Xico Andebol vai reencontrar o Fermentões, terá lugar no dia 24. Antes 
disso, no dia 19, os escolares iniciam a pré-temporada. Nuno Silva deverá ser a única cara nova num 
plantel que sofrer poucas mudanças apesar da descida de divisão.

A pré-temporada do Xico Ande-
bol começa no dia 19, mas a 
apresentação do novo grupo 

de trabalho deverá acontecer apenas 
uma semana depois, quando todos os 
jogadores estiverem presentes nos trei-
nos.

A estrutura do Xico Andebol não so-
frerá grandes alterações, apesar da des-
promoção à 2ª Divisão Nacional, algo 
que não acontecia há vários anos no 
clube. A Direcção liderada por Fernando 
Alves Pinto decidiu reconduzir Eduardo 
Rodrigues no comando técnico, dando-
lhe assim a possibilidade de iniciar um 
novo projecto. Recorde-se que o treina-
dor substituiu Victor Tchickoulaev já na 
recta final da temporada passada, não 
conseguindo evitar a despromoção. 
Com um longo passado ligado à forma-
ção do clube, com a conquista de títulos 
nacionais, Eduardo Rodrigues vai iniciar 
a primeira temporada como treinador 
principal da equipa sénior, depois da ex-
periência como adjunto, várias épocas, 
de Nuno Santos.

O plantel sofrerá poucas mudanças e 
está prevista apenas uma entrada. Nuno 
Silva tem tudo alinhavado para regres-
sar ao Xico Andebol, mas a sua inclusão 
no plantel apenas será oficializada esta 
semana. O vimaranense deixou o plantel 
do Sporting após um ano no clube de 
Alvalade e encontra-se livre de qualquer 
compromisso. Nuno Silva quer voltar a 
jogar no Xico Andebol, mas ainda não 

REPORTAGEM DE
BRUNO FREITAS

deu a resposta definitiva porque não 
quer defraudar as expectativas dos diri-
gentes do Xico. Recorde-se que, há um 
ano, Nuno Silva foi apresentado como 
reforço do Xico Andebol, após ter deixa-
do o Madeira SAD, mas depois do início 
da pré-temporada acabou por mudar-se 
para o Sporting. Entretanto, já se regis-
tam duas saídas. Hugo Fernandes volta 
ao Andebol Clube de Fafe, enquanto 
Filipe Magalhães informou os responsá-

veis do Xico que iria colocar um ponto 
final na carreira.

Assim, o plantel do Xico Andebol 
conta com os seguintes jogadores, que 
transitam da época passada: Ricardo 
Castro, José Fernandes,  Daniel San-
tos, Tiago Cunha, Gustavo Castro, José 
Teixeira, Pedro Correia, Mário Peixoto, 
André Caldas, Pedro Carvalho, Luís Sar-
mento, João Gonçalves, Rui Lourenço, 
Jaime Barreiros e Rui Bourbon.

Página 17



A18

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 11,35 x 18,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49195903 08-08-2013

Página 18



A19

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 12,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49195975 08-08-2013

Página 19


